กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ สานักงาน ป.ป.ช.
ประจาปี ๒๕๖๓
ลิขสิทธิ์ของสานักงาน ป.ป.ช.

คานา
เอกสารวิ ช าการ เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ก ารพั ฒ นากลไกและกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับความกรุณาจากคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการหลั กสูตร คณะกรรมการกากับหลั กสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) ที่เสียสละเวลาอันมีค่า ในการให้คาปรึกษา แนะนา และชี้แนะแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการศึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย
และให้กาลังใจแก่คณะนักศึกษา นยปส. รุ่นที่ ๑๑ เป็นอย่างดียิ่ง คณะนักศึกษาจึงขอขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
คณะนักศึกษา นยปส. รุ่นที่ ๑๑ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณา
เสียสละเวลาอันมีค่าในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้ข้อคิดเห็นที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ในการ
จัดทาเอกสารวิชาการ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นยปส. รุ่นที่ ๑๑ ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นเชิงประจักษ์ใ นการ
ทบทวนข้อคาถามซึ่งเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่งในการสรุปข้อมูล จนสามารถจัดทากลยุทธ์ได้ส าเร็ จ
เป็นเอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ดร. วิวัลย์ดา สิริชีวานันท์ ที่ได้ให้ความเอาใจใส่
ให้ คาแนะน าในการจั ดทาเอกสารวิชาการตั้งแต่เริ่มต้นจนการดาเนินการส าเร็จลุ ล่ วงด้ว ยดี และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ได้
กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม และอานวยความสะดวกด้านธุรการเป็นอย่างดียิ่ง
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ได้ให้โอกาส คณะนักศึกษา นยปส. รุ่นที่ ๑๑
เข้ามาศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติและมีศักดิ์ศรี ซึ่งคณะนักศึกษา นยปส. รุ่นที่ ๑๑
จะได้นาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
คณะนักศึกษา นยปส. รุ่นที่ ๑๑
กรกฎาคม 2563
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
และแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (21) ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายที่ 1
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) โดยก าหนดค่า เป้ าหมาย ปี พ.ศ.
2561 - 2565 เท่ากับร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) 1
ก่อนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต มาก่อนแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)2โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ใน 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อทุจริต 2) ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
และ 6) ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย
1

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580). สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562.
2 สานักงาน ป.ป.ช., ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564), นนทบุรี:
สานักงาน ป.ป.ช., 2559.

2
ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของประเทศไทยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่ เกิดขึ้น ได้กาหนดกลยุทธ์ไว้
8 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่ 5 ได้ระบุถึง การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตที่สะท้อนให้ภาครัฐแต่ละแห่งได้รับทราบผลการดาเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดาเนินงานบนฐานของความสุจริต เปิดเผยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2561 ได้ มีก ารทบทวนรายละเอี ยดแนวทางการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบขั บเคลื่อน
การประเมินอย่างเป็นระบบลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการประเมินฯ นาร่อง
ไปเมื่อ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่ วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.25623
ประเทศไทยใช้ค่า คะแนน ITA เป็น กลไกหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2562 พบว่า หน่วยงานเป้าหมายภาครัฐที่ได้รับการ
ประเมิ น จานวน 8,299 แห่ ง ได้ลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ ITAS คิดเป็นร้อยละ 100 แต่พบว่า
หน่ วยงานภาครัฐที่ดาเนิ นการครบตามขั้ นตอนที่กาหนด คิด เป็น ร้อยละ 97.10 ผลการประเมิ น
โดยเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าได้ 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับปานกลาง (C) โดยพบว่า หน่วยงานที่มี
ผลการประเมินผ่ านเกณฑ์หรื อมีระดับ A (คะแนน 85.00-94.99) และ AA (95.00-100.00)
มีเพียง 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 ผลการประเมินมาจาก 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติ
หน้าที่ (ร้อยละ 88.72) การใช้งบประมาณ (ร้อยละ 79.91) การใช้อานาจ (ร้อยละ 82.66) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (ร้อยละ 78.21) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ร้อยละ 79.24) คุณภาพการ
ดาเนินงาน (ร้อยละ 79.60) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ร้อยละ 77.74) การปรับปรุ งระบบการ
ทางาน (ร้อยละ 74.72) การเปิดเผยข้อมูล (ร้อยละ 52.69) และการป้องกันการทุจริต (ร้อยละ
42.34) โดยคะแนนที่ ไ ด้ รั บ สู ง กว่ า เป้ า หมายรายปี ซึ่ ง ใน พ.ศ. 2562 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ35.00
(หนังสือพิมพ์ข่าวสด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562) โดยพบว่า ตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันการทุจริต มีระดับ
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สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2563.
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คะแนนต่าที่สุด สอดคล้องกับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560–2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ซึ่งมีแนวโน้มลดลง โดยผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2562 พบว่ามี
คะแนน 35, 38, 38, 35, 37, 35 และ 36 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 102, 85, 76, 101, 96,
99 และ 101 ของโลก และจัดอยู่ในอันดับที่ 5, 3, 3, 5, 4, 5 และ 6 ของประเทศในอาเซียน
(สานักงาน ป.ป.ช., 2563)
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหรือ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions index : CPI) ของประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ จึงต้อง
มีการกากับ และติดตามหน่ ว ยงานของรัฐในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐ บาล
ซึ่งเครื่องมือที่เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรมก็คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งหากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทุกหน่วยงาน ได้ดาเนินการ
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) อย่างเคร่งครัด ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อข้อมูลหรือข้อคาถาม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันจากทั้ง 9 แหล่งข้อมูล อย่างไรก็ดี ในทาง
ตรงกันข้ามหากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐยัง มีข้อบกพร่อง หรือ
ข้อจากัดที่กระทบต่อผลการประเมิน ดังปรากฏเรื่องร้องเรียนตามสื่อต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ประเมินฯ การใช้ดุล ยพินิจในการตรวจสอบและให้คะแนนผลการประเมิน เป็นต้น ย่อมส่ งผลต่อ
แนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index : CPI) ของ
ประเทศไทยตามกลยุทธ์ที่ 5 ด้วยเช่นกัน
คณะผู้ ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 และส่วนใหญ่
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA โดยตรง จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนากลไกและ
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐทั้งในส่วนทีส่ านักงาน ป.ป.ช.
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ และในส่ ว นของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานเข้ า รั บ การประเมิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพและสะท้อนถึงผลการประเมินที่แท้จริงให้มากที่สุด
2.วัตถุประสงค์การศึกษา
การศึกษากลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อจากัดเชิงระบบของกลไกและกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ดาเนินการโดยสานักงาน ป.ป.ช.
2.2 จัดทากลยุทธ์การพัฒนาเชิงระบบของกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ให้ สอดคล้องกับบริบทของหน่ว ยงานที่เข้ารับการ
ประเมินและสะท้อนผลการประเมินที่แท้จริง
3.ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษากลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจาก
- เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยงานต่างๆ
3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระ องค์กร
อัยการ องค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ส านั ก งาน ป.ป.ช. ได้ ท ราบปั ญ หา ข้ อ บกพร่ อ ง ข้ อ จ ากั ด เชิ ง ระบบของกลไกและ
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินโดยตรง
4.2 สานักงาน ป.ป.ช. มี กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินมากยิ่งขึ้นและสะท้อนถึงผลการประเมินที่แท้จริง
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5.นิยามศัพท์
คณะผู้ศึกษาได้ให้คาจากัดความของการศึกษาครั้งนี้ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง องค์กรอิสระ องค์ กรอัยการ องค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
อุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ หมายถึง คณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ กระบวนการ/วิธีการประเมินตาม
ระเบียบวิธีการประเมินของสานักงาน ป.ป.ช.
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นากลไกและกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง แนวทาง/วิธีการปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ส อดคล้ องกับบริบทของหน่ว ยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน และสะท้อนถึงผลการประเมินที่แท้จริงในด้านแหล่งข้อมูลในการประเมิน ตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นการประเมิน วิธีการดาเนินการประเมินผ่านระบบ
ITAS ที่คณะผู้ศึกษาเสนอต่อสานักงาน ป.ป.ช.
แหล่ งข้อมู ล ในการประเมิน หมายถึง แหล่ งข้อมูล ที่ ส านักงาน ป.ป.ช.ใช้ในการประเมิ น
หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 แหล่งคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง การกาหนดจานวนขั้นต่าของผู้ให้ข้อมูลในแต่ล ะ
แหล่งข้อมูล พร้อมการกาหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง วิธีการที่สานักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล
ประเด็นการประเมิน หมายถึง ข้อคาถาม/เนื้อหาที่ใช้ในแบบประเมิน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด

บทที่ 2
การทบทวนบริบทเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ คณะผู้ ศึ ก ษาได้ ร วบรวมความรู้ ข้ อ มู ล ต่า ง ๆ ที่ จ าเป็ น
เพื่อทาความเข้าใจในการศึกษาครั้งนี้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จาแนกเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA)
2.1 ความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2 หลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.3 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.4 วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1) แหล่งข้อมูลในการประเมิน
2) เครื่องมือในการประเมิน
3) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.5 หลักเกณฑ์การประเมินผล
1) การประมวลผลคะแนน
2) คะแนนและระดับผลคะแนน
3) ผลการประเมินตามเป้าหมาย
2.6 ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
2.7 วิธีการดาเนินการประเมินผ่านระบบ ITAS
2.8 หน่วยงานที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
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3. ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจาปี พ.ศ.2562
4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
4.1 ความสาคัญของดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
4.2 แหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)
ใช้ประเมินประเทศไทย
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)ของประเทศไทย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)4
คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อให้ทราบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน กับเป้าประสงค์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ อย่ า งไรก็ ต าม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึก ษาครั้ ง นี้ คณะผู้ ศึ กษาจะเน้ น การศึ ก ษา
พิจารณาข้อมูลเอกสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานหรือ ITA
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง CPI ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบ
ป้องกันการทุจ ริตเชิงรุก การศึกษาในบทนี้จะทาให้ทราบความเป็นมา อุปสรรค ข้อ จากัด ภายใต้
บริ บ ทของสภาวะแวดล้ อ มที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น ด้ว ยการวิ เคราะห์ SWOT ที่ผ่ านมา นอกจากนี้
ยังได้ทราบความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องมือ ITA ที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ในการยับยั้ง
และป้องกันการทุจริตตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์อีกด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ดาเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ในปี 2559 ตามกระบวนการทาง
วิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ บริหารองค์กรอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริ หารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพื่อกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการทางานที่มีประสิทธิภ าพ สามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้ง
สามารถนาไปใช้ ในการจัดทาคาของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2561 ของหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
กาหนดวิ สั ย ทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุ จริต (Zero Tolerance and Clean
4

สานักงาน ป.ป.ช., ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564), นนทบุรี:
สานักงาน ป.ป.ช., 2559.
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Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกัน
การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต และยกระดั บ ดั ช นี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ งมีก ารก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนิน งานที่ชัด เจน มีประสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่า งทันท่วงที สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถนาไปปรับใช้ในงานด้าน
การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งสง่ า งาม
ท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต การวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย การวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางและแนวโน้ มการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึกษาคู่เทียบ (Benchmarking)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมถึงวิเคราะห์วงล้ออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉาย
ภาพอนาคต (Future Scenario Analysis) ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้ องในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถนามาประมวลผลเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี ข้ า งหน้ า จะมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุณ ธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
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คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการ
ดาเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทาง
ความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริต
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจานงทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการ
ทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็น
ที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนได้ อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ธรรม และเท่ าเที ย ม ทั้ง นี้ เ พื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานจริ ย ธรรม
คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติให้ มีมาตรฐานตามอนุ สัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้ว ยการต่อ ต้านการทุจ ริ ต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption :
UNCAC) ภายในปี พ.ศ.2564
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดั บคะแนนของดั ช นี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) สู งกว่ า
ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุ จริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น
6. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีเป้าหมาย
ดังนี้
- ปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 60 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
- ปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
- ปี พ.ศ.2562 ร้อยละ 70 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
- ปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 75 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
- ปี พ.ศ.2564 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งประเด็นในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่นๆ ตลอดจน
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร้อยละของคดีหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ลดลง
3. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพัฒนาระบบและส่ งเสริ มการดาเนิน การตามอนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการ
ต่อต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. กระบวนการทางานด้านป้ องกัน การทุจริ ตเปลี่ ย นแปลงสู่ การท างานเชิงรุก สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 5
จุดแข็ง ( + )
S1 - ความเป็นอิสระในการดาเนินการตามกฎหมาย A
S2 - มีการกระจายโครงสร้างสู่ภูมิภาค A
S3 - เจ้าหน้าที่มาจากสหวิทยาการ ทาให้มีความหลากหลายทางวิชาการ A
S5 - การแบ่งโครงสร้างการทางานภายในหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน
เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ A
S6 - มาตราการเสริม มาตรา 100 และ 103/7 และเครื่องมือเสริม ITA เสริมยุทธศาสตร์ B
S7 - ผู้บริหารองค์กรมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ B
S9 - ศูนย์ประมวลข้อมูลฯ เป็นกลไกการประสานและติดตามการขับเคลื่อนฯ B
จุดอ่อน ( - )
W1 - การทางานยังเป็นรูปแบบในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก A
W2 - การทางานมีขั้นตอนที่เป็นทางการมากในระบบอนุกรรมการ A
W3 - การทา MOU ไม่ได้นาไปปฏิบัติ A
W5 - กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานและไต่สวนมูลฟ้องมีความล่าช้า A
W6 - รูปแบบการบริหารยังเป็นแบบข้าราชการประจา B
W7 - การขับเคลื่อนฯ ยังขาดการบริหารเชิงยุทธ์ B
W12 - แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ใช้ภาษายากต่อการทาความเข้าใจ มีวิธีปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน B
W14 - ระบบสนับสนุนข่าวและฐานข้อมูลขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน B
W15 - ช่องทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเบาะแสและพยานหลักฐานข้ามพรมแดน
ยังไม่เพียงพอ B
โอกาส ( + )
O1 - บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต A
O3 - มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขการทุจริต A
O4 - มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว A
5

สานักงาน ป.ป.ช., ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564), อ้างแล้ว,
หน้า 57-58.
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O5 - นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล A
O6 - ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส B
O8 - สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลา
ในการดาเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น B
O9 - ค่า CPI ทาให้แต่ละภาคส่วนมีจุดประสานทิศทางร่วมกัน B
O13 - ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ B
อุปสรรค ( - )
T1 - ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง A
T2 - การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพ A
T3 - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการทาธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น เอื้อต่อการทุจริต
การใช้งบดาเนินการ A
T4 - เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการดาเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริต
เชิงนโยบาย A
T5 - กระบวนการทางกฎหมายมีความซับซ้อนมาก A
T6 - นโยบายต่อต้านการทุจริตกระจายไปสู่กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งยังขาดความเป็นองค์รวม B
T7 - ประชาชนขาดค่านิยมในการมีส่วนร่วมสร้างธรรมาภิบาล B
T11- ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทาให้ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือ
ได้มาก B
T๑3- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ B
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA)
ปัจจุบันประเด็นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น
ในระดับโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI)
ได้จัดทาตัวชี้วัดระดับการทุจริตหรือที่รู้จักกันในชื่อ “Corruption Perception Index (CPI)” ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดมีการประกาศทุกปีที่สะท้อนภาพลักษณ์ระดับการคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ในโลก โดยจะ
แสดงให้เห็นว่าประเทศใดมีรัฐบาลที่ มีความโปร่งใส การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้
ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบเมื่อกระทาผิด และในทางกลับกัน
แสดงให้เห็นถึงประเทศที่มีปัญหาด้านความโปร่งใส มีรัฐบาลและนักการเมืองที่มิชอบ มีระบบราชการ
ที่ฉ้อฉล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น 6
6

Corruption Perception Index, Wikipedia, สืบค้นจาก [https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption _Perceptions _Index], เมือ่
วันที่ 28 เมษายน 2563.
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ดังนั้น ประเด็นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสจึงกลายเป็นสิ่งสาคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่รัฐบาล
ทั่วโลกพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญในการป้องกันปัญหา
การทุจริต หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปฏิบัติงานหรือกระทาการใดๆ อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย เป็นธรรม
และเสมอภาค ทั้งยังต้องสามารถตรวจสอบ ชี้แจงและอธิบายได้เมื่อมีข้อสงสัย การใช้งบประมาณต้อง
เป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง บุคลากรของรัฐต้องมี
จิตสานึกที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะที่หน่วยงานต้องวางระบบป้องกัน การทุจริต
ประพฤติมิชอบที่ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมข้อมูล
พร้อมสาหรับการให้บริการประชาชน มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐได้อย่างมีข้อจากัดน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐได้ ประการสุดท้าย
ผู้นาองค์กรของรัฐต้องยึดถือและเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและอาศัยหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้ง
สาหรับประเทศไทย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุ บั น และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้ มี ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดั บ
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกาหนดเป็น
กลยุ ทธ์ที่ส าคัญของยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดาเนิ น การ โดยมุ่ งหวังให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ที่เข้ารับ การประเมิน ได้รั บ ทราบผลการประเมิน และ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 7
ในส่วนนี้ จะอธิบายถึงความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หลักการของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขั้นตอนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและวิธีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

7

สานักงาน ป.ป.ช., คู่มือการประเมิน ITA 2562 (นนทบุรี : สานักงาน ป.ป.ช., 2562) หน้า 1 - 2.
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2.1 ความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใต้บริบทของการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสภาวการณ์ของการจัดอันดับภาพลักษณ์การ
ทุจ ริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่ง ประเทศไทยมี ค ะแนนค่ อนข้ า งต่ามาโดยตลอด
ในปี พ.ศ. 2552 สานักงาน ป.ป.ช. ได้มีแนวคิดและริเริ่มพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐขึ้น โดยได้ประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)
ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จคือองค์การต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption and
Civil Rights Commission : ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี ที่บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) มี ม ติ ใ ห้ บู ร ณาการเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ระหว่ า งเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Transparency Index) เข้าด้ว ยกันเป็น “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
การป้องกันการทุจริตที่มีรูปแบบและมีความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมสาหรับวัฒนธรรมไทย โดยมี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ปรึกษา 8
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงเป็น
เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ภาครั ฐ ว่า มี ร ะดั บคุ ณ ธรรม ความโปร่ งใส และธรรมาภิ บ าลมากน้ อยเพีย งใด โดยเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนได้เข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิดเห็ น หรือให้ ข้อมูล ผ่ านกระบวนการตอบแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในขณะเดียวกันการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ก็ ถู ก พั ฒ นาให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานภาครัฐ
เปิ ดเผยข้ อมู ลเพื่ อสร้ างรั ฐบาลแบบเปิ ด (Open Government) และให้ ประชาชนสามารถน าข้ อมู ล
ดังกล่าวไปใช้ในการเข้ารับบริการและตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง ในที่ สุ ด จะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ทั่ ว ประเทศมี มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
การให้บริการ และมีธรรมาภิบาลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 9
ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คือ เพื่อทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินและเพื่อ
8

สานักงาน ป.ป.ช., การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
2560, เอกสารนาเสนอ, ที่มา : http://www.ocsc.go.th/OCSC/th/files/Ethics/Transparency/ITA_ Presentation _08_07_ 2014. pdf
9 สานักงานข่าวอิสรา, ไขคาตอบ! การประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสหน่ว ยงานภาครัฐทากันอย่างไร (เอกสารออนไลน์ )
[https://www.isranews.org/ article/isranews-article/82289-nacc-82289.html] เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
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จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการดาเนินงานแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินสาหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป จึงอาจกล่าวได้ว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน
นาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การดาเนินงาน
ของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่ องมือในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย 10
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ เ ริ่ ม
ด าเนิ น การในปี พ.ศ. 2557 เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น และมี ก ารขยายขอบเขตและพั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2562 สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเกณฑ์การ
ประเมิ น ให้ เ กิ ด การสนั บ สนุ น ต่ อ การยกระดั บ ค่ า คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่อนาไปสู่ การยกระดับ คะแนนดัช นีการรับ รู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
ให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมการเชื่อมโยงให้ เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การ
ประเมินเดิมและการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้องทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใสและการทุจริตทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและ
การทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนก
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัดได้แก่ 11
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
10

สานักงาน ป.ป.ช., เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (นนทบุรี : สานักงาน ป.ป.ช., 2562) หน้า 1-2.
11 สานักงาน ป.ป.ช., อ้างแล้ว

16
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
อนึ่ง การประเมิน ITA ได้ถูกกาหนดเป็นเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกแห่งจะต้องเข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2580 โดยในทุกๆ ปี
จะมีการประกาศผลการประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะจาแนกผลการประเมินออกเป็นภาพรวม
ของประเทศ รายจั งหวัด รายประเภทของหน่ ว ยงาน รายกระทรวง และรายหน่ว ยงาน เพื่ อให้
ประชาชนได้รับทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ของตนเองหรือในประเภทงาน
ที่ได้เคยเข้ารับบริการ นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนาผลการประเมินที่ได้รับไปใช้ในการ
วางแผนดาเนินงานและพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณต่อไป12
2.2 หลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน ป.ป.ช. มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็น
ระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก รวมถึงให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อ
การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) โดยได้สังเคราะห์ผ ลการวิจัย เรื่ องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒ นาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับ
คะแนนดัช นี การรั บ รู้ ก ารทุจ ริ ต (CPI) ของประเทศไทยให้ สู งขึ้ น ซึ่งจั ดทาโดยคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย และได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่ องมือการประเมินด้านความโปร่งใสคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตทั้งเครื่องมือของ
ประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้าซ้อนของ
การดาเนินการและมุ่งเน้นการร่วมดาเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ 13
ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้
12

สานักงาน ป.ป.ช., คู่มือการประเมิน ITA 2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สืบค้นจาก [https://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA] เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563.
13 สานักงาน ป.ป.ช. (2563), อ้างแล้ว.
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- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดีได้แก่
วัดได้ไว (Sensitive), สามารถวัดได้ (Measurable), แม่นยา (Precise), ง่ายและวัดได้ด้วยต้นทุนต่า
(Simple and Measurable at Low Cost), น าไปปฏิ บั ติ แ ละเปรี ย บเที ย บได้ ( Practical and
Comparable)
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกแนวตั้งและแนวราบได้แก่ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตาแหน่ง ตั้งแต่
ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไป จนถึงผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มสาขาอาชีพ
ต่างๆ
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง
(Hard Corruption) การทุจ ริ ตทางอ้อม (Soft Corruption) และการเปลี่ ยนแปลงของการทุจริต
ในช่วงเวลาที่ ผ่านมาโดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยรวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการการทุจริตด้วย
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจะต้องช่วยให้ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ
(CPI) ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อให้องคาพยพในหน่วยงาน
มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงาน
ในเชิงบวกมากกว่าทาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสควรให้ แนวทางการพัฒ นาที่ชัดเจนให้ กั บ
หน่วยงานไปในตัว โดยหน่วยงานราชการที่ได้เข้าร่วมการประเมินได้ประโยชน์จากการประเมินและ
นาผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์ในมุม
ของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์ กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้
ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดาเนินการ
ดังกล่าวไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วม
กระบวนการประเมินด้วย 14
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น การ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น จึงทาให้ทราบถึงสถานการณ์การดาเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานว่ามี
ความโปร่งใสเป็นธรรมเพียงใด และหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง
มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งมีข้อบกพร่อง
14

สานักงาน ป.ป.ช. (2563), อ้างแล้ว, หน้า 2-3.
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กระทรวง

อย่างไร ซึ่งถือเป็นการประเมินเชิงบวกและไม่ใช่การจับผิด เพราะผลการประเมินที่ได้จะนามาสู่การ
วิเคราะห์ พัฒนา ปรั บปรุ ง ขั้น ตอนการดาเนิน งานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น ตลอดจนการพัฒ นา
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ดีขึ้น
2.3 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จาเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการ
ประเมินITAเพื่อให้ส ามารถดาเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ประกอบด้วย
1) สานักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการดาเนินการประเมินในภาพรวม
โดยมีหน้าที่ในการกาหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมิน
การกากับติดตามการประเมิน และการดาเนินการต่ อผลการประเมินเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2) หน่วยงานกากับติดตามการประเมิน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ จะมีบทบาทในการร่วมกาหนดแนวทางและร่วมกากับติดตาม
การประเมิน รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆ ในการประเมินแก่หน่วยงาน
ภายใต้การกากับดูแลของตนเอง
3) คณะที่ปรึกษาการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการดาเนินการประเมินและในด้านเนื้อหา
ในการประเมิน รวมไปถึงทาหน้าที่ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนน
ตามแบบสารวจที่กาหนด
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีจานวนรวมทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน ดังนี้
๑) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ) จานวน 5 หน่วยงาน
๒) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 3 หน่วยงาน
๓) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 1 หน่วยงาน
๔) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
จานวน 3 หน่วยงาน
๕) ส่วนราชการระดับกรม
จานวน 146 หน่วยงาน
๖) องค์การมหาชน
จานวน 56 หน่วยงาน
๗) รัฐวิสาหกิจ
จานวน 54 หน่วยงาน
๘) หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
จานวน 19 หน่วยงาน
๙) กองทุน (นิติบุคคล)
จานวน 7 หน่วยงาน
๑๐) สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 83 หน่วยงาน

19

พื้นที่จังหวัด

๑๑) จังหวัด
จานวน 76 หน่วยงาน
๑๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 76 หน่วยงาน
๑๓) เทศบาลนคร
จานวน 30 หน่วยงาน
๑๔) เทศบาลเมือง
จานวน 183 หน่วยงาน
๑๕) เทศบาลตาบล
จานวน 2,236 หน่วยงาน
๑๖) องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 5,325 หน่วยงาน
๑๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จานวน
2 หน่วยงาน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 7,852 หน่วยงาน)
ขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์กรศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นการประเมิน
ในภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริ หารราชการของหน่วยงาน
ประกอบด้วย ส่วนกลางของหน่วยงานและส่วนราชการในระดับพื้นที่ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
จั งหวัด มีข อบเขตของหน่ว ยงาน โดยเป็ น การประเมิน ในภาพรวมของการบริ ห าร
ราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด
ประกอบด้วย สานักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด (ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และราชการระดับอาเภอ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขอบเขตของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินในภาพรวม
ของการบริ ห ารราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุ มการบริห ารราชการของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในส่ ว นข้าราชการฝ่ ายบริห ารและข้าราชการฝ่ า ยประจาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มการประเมิน
ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ได้จาแนกการประเมินออกเป็น 10 กลุ่ ม เพื่อให้
สามารถดาเนินการประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และกากับติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาและเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
กลุ่ม 1 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 9 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 729 หน่วยงาน
กลุ่ม 2 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี (รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษ (เมืองพัทยา)) ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 592 หน่วยงาน

20
กลุ่ม 3 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอานาจเจริญ รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น
1,475 หน่วยงาน
กลุ่ม 4 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลาภู
และอุดรธานี รวม 12 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,512 หน่วยงาน
กลุ่ม 5 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลาปาง และลาพูน รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 830 หน่วยงาน
กลุ่ม 6 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาแพงเพชร
ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น
879 หน่วยงาน
กลุ่ม 7 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น 706 หน่วยงาน
กลุ่ม 8 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งหมดในจังหวัดกระบี่
ชุมพร นครศรี ธ รรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธ านี รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 573
หน่วยงาน
กลุ่ม 9 ประกอบด้ว ยจั งหวัดและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นทั้งหมดในจังหวัดตรัง
นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน
กลุ่ม 10 ประกอบด้ว ยหน่วยงานประเภท องค์กรอิส ระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ
สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น 378
หน่วยงาน
2.4 ระเบียบวิธีการประเมิน 15
1) แหล่งข้อมูลในการประเมิน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง
ดังนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
15
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(2) ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุค คล บริ ษัทเอกชน หรื อ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
(3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
2) เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละ
แหล่งข้อมูล ดังนี้
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรูข้ องตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน
(3) แบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การ
บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความ
โปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
3) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า จานวนร้อยละ 10
ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด
กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า จานวนร้อยละ 10
ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมี
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
(3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะดาเนินการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ที่ส ามารถบริ ห ารจั ดการข้อมูล ได้อ ย่างรวดเร็ว และทาให้ การดาเนิน การประเมิ น
สามารถทาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ดาเนินการ ดังนี้
 นาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจานวนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับถึงวันที่นาเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหาร
จะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS)
 เก็ บ รวบรวมข้ อมู ลแบบ IIT โดยให้ ห น่ วยงานน า URL หรื อ QR code ช่ องทาง
การเข้าตอบแบบสารวจ IIT ของหน่วยงานไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถ
เข้า ถึง ได้ อย่ างสะดวกและการเผยแพร่ ค รอบคลุ ม ทั่ว ถึง ทุกส่ ว นงานและทุก ระดั บของหน่ ว ยงาน
จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR
code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง
ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและ
ขอรับคาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพื่อให้ดาเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ ปรึกษา
การประเมินอาจมีการสอบทานหรือสุ่มตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กาหนดเพื่อให้ การเก็บ รวบรวมข้อมูล แบบ IIT ได้ข้อมูล ที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของ
หน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด
ข้อควรระวัง#1
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT หน่วยงานจะต้องกากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กาหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าตามที่
กาหนด
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ีส่วสนได้
ส่วยนเสี
ยภายนอกของ
หน่วหน่
ยงานตามแบบฟอร์
มและตามที
่สานั่สกานั
งานกงาน
ป.ป.ช.
หรือหรื
คณะที
่ปรึก่ปษาแนะน
า (ผู้าดูแ(ผูลระบบของ
วยงานตามแบบฟอร์
มและตามที
ป.ป.ช.
อคณะที
รึกษาแนะน
้ดูแลระบบของ
หน่วหน่
ยงานเป็
นผู้กนรอกข้
อมูลอและผู
้บริห้บารจะต้
องตรวจสอบและอนุ
มัติขม้อัตมูิขล้อ) มูล)
วยงานเป็
ผู้กรอกข้
มูลและผู
ริหารจะต้
องตรวจสอบและอนุ
 เก็บรวบรวมข้
อมูลอแบบ
EIT ดEIT
าเนิดนาเนิ
การนการ
3 วิธ3ีการวิธดัีกงารนี้ ดังนี้
เก็บรวบรวมข้
มูลแบบ
(1) ให้(1)หน่ให้วหยงานน
า URL
หรือหรื
QRอ code
ไปเผยแพร่
และประชาสั
มพันมธ์พัแก่นผธ์ู้แมก่ีสผ่วนได้
น่วยงานน
า URL
QR code
ไปเผยแพร่
และประชาสั
ู้มีส่วนได้
ส่วนเสี
ภายนอกของหน่
วยงานที
่มารับ่มบริ
ารหรื
อมาติอดมาติ
ต่อดกัต่บอหน่
ยงาน
โดยหน่
วยงานควรค
านึงถึานึง งถึง
ส่วยนเสี
ยภายนอกของหน่
วยงานที
ารับกบริ
การหรื
กับวหน่
วยงาน
โดยหน่
วยงานควรค
ช่องทางการเผยแพร่
ที่ผู้มทีสี่ผวนได้
่วนเสี
ภายนอกจะสามารถเข้
าถึงได้าถึองย่ได้างสะดวก
ผู้มีสผู่วนได้
่วนเสี
ช่องทางการเผยแพร่
ู้มีส่วสนได้
ส่วยนเสี
ยภายนอกจะสามารถเข้
อย่างสะดวก
้มีส่วสนได้
ส่วยนเสีย
ภายนอกจะเข้
ามาตอบแบบส
ารวจารวจ
EIT ด้EIT
วยตนเองผ่
านทาง
URLURL
หรือหรื
QRอ code
ซึ่งจะเป็
นการตอบ
ภายนอกจะเข้
ามาตอบแบบส
ด้วยตนเองผ่
านทาง
QR code
ซึ่งจะเป็
นการตอบ
เข้าสูเข้่ระบบ
ITASITAS
โดยตรง
าสู่ระบบ
โดยตรง
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(2) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภายนอกที่สาคัญของ
หน่วยงานเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะ
กาหนดแนวทางและดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล ตามหลั กทางวิช าการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูล จาก
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูล
เพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด
(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสารวจ EIT ของหน่วยงานได้
โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสารวจ EIT ได้ด้วย
ตนเองในระบบ ITAS โดยตรง
ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและ
ขอรับคาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพื่อให้ดาเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษา
การประเมินอาจมีการสอบทานหรือสุ่มตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่กาหนด เพื่อให้ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบEITได้ข้อมูล ที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของ
หน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด

EI
T
หน่ววยงาน
ยงา
หน
น
ระบุจานวนประมาณการจานวนผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก และตัวอย่างรายชือ่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (กรอกข้อมูลพร้อม
ตรวจสอบและอนุมัติ)
ระบบ ITAS จะแสดงช่องทางการ
เข้าตอบแบบสารวจ EIT
หน่วยงานนา URL หรือ QR code
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ภายนอก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้าตอบผ่าน URL หรือ QR code

คณะ
คณะที
่ปรึกษา
ที่
ให้คาปรึกษาหรือข้อแนะนา
แนวทางการปฏิบัติ
ค้นหาชองทางการเข้า
ตอบได้จากระบบ ITAS
ค้นหาช่องทางการเข้า
โดยตรง
ตอบได้จากระบบ ITAS

ผูผูม้มีสีส่ววนได้
นได
สส่ววนเสี
นเสียย
ภายนอก
ภายใน

สอบทานการดําเนินการของ
สอบทานการ
ถูกต้อง
ดหนาเนิวยงานให้
นการของ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกที่สาคัญ

รวบรวมข้ออมูมูลลผูผู้ม้มีสีวนได้
เก็เก็บบรวบรวมข้
ส่วสนได้
นเสีย
วนเสีสย่วภายนอก
ภายนอก
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การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดาเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT ดาเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS
โดยการตอบค าถามมี / ไม่ มี พร้ อ มทั้ง ระบุ URL เพื่ อ เชื่ อ มโยงไปสู่ แ หล่ ง ที่ อ ยู่ข องข้อ มู ล และระบุ
โดยการตอบค าถามมี / ไม่ มี พร้ อ มทั้ง ระบุ URL เพื่ อ เชื่ อ มโยงไปสู่ แ หล่ ง ที่ อ ยู่ข องข้อ มู ล และระบุ
คาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้อง
คาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้อง
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตาม
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น คณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตาม
แบบ OIT โดยตรวจสอบจากคาตอบและ URLของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตาม
แบบ OIT โดยตรวจสอบจากคาตอบและ URLของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตาม
ความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน
ความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน
หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับ
หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับ
คาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพื่อให้ดาเนินการให้ถูกต้อง
คาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพื่อให้ดาเนินการให้ถูกต้อง

OIT
OIT

หน่วยงา
หน่
ยงา
หนววยงาน
น
น

ตอบแบบสารวจ OIT โดยการตอบ
ตอบแบบส
OIT
คาถามมี/ารวจ
ไม่มี พร้
อมทัโดยการตอบ
้งระบุ URL เพื่อ
คเชื
าถามมี
/
ไม่
ม
ี
พร้
อ
มทั
ง
้
ระบุ
่อ
่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้URL
อมูลเพืและ
เชืระบุ
่อมโยงไปสู
หล่ง่มทีเติ่อยูม่ขประกอบค
องข้อมูลและ
คาอธิบ่แายเพิ
าตอบ
ระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ
(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัติ)
(กรอกข้อมูลพร้อมตรวจสอบและอนุมัติ)

คณะที่ ่
คณะที
ปรึปรึกกกษา
ษาษา
ปรึ
ให้คาปรึกษาหรือ
ให้ข้คอาปรึ
กษาหรื
อ
แนะน
าแนวทางการ
ข้อปฏิแนะน
บัติ าแนวทางการ
ปฏิบัติ
ตรวจสอบการเปิดเผย
ตรวจสอบการเปิ
ดเผย
ข้อมูลและพิจารณาให้
ข้อมูลและพิจารณาให้
คะแนน
คะแนน

ข้อควรระวัง#2
ข้อควรระวัง#2
หน่วยงานจะต้องทาความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคาถาม สอบทานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการ
หน่วยงานจะต้องทาความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคาถาม สอบทานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในการ
ตอบคาถามให้ชัดเจนมากที่สุด โดยสามารถขอรับคาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ภายในระยะเวลา
ตอบคาถามให้ชัดเจนมากที่สุด โดยสามารถขอรับคาแนะนาจากคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในขั้นตอนการตอบคาถาม ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในขั้นตอนการตอบคาถามแล้ว หน่วยงาน
ที่กาหนดในขั้นตอนการตอบคาถาม ทั้งนี้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในขั้นตอนการตอบคาถามแล้ว หน่วยงาน
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้
ข้อควรระวัง#3
ข้อควรระวัง#3
หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา
หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจาเป็นทางเทคนิคทาให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ช่ัวคราว
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจาเป็นทางเทคนิคทาให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ช่ัวคราว
หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่กาหนดในขั้นตอนการตรวจสอบการ
หน่วยงานจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่กาหนดในขั้นตอนการตรวจสอบการ
เปิดเผยข้อมูล
เปิดเผยข้อมูล
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ข้อควรระวั
ข้อควรระวั
ง#4ง#4
กรณีกรณี
ที่หน่ทวี่หยงานที
น่วยงานที
่ไม่สามารถเปิ
่ไม่สามารถเปิ
ดเผยข้
ดเผยข้
อมูลอใดได้
มูลใดได้
เนื่องจากมี
เนื่องจากมี
ข้อจากั
ข้อดจหรื
ากัดอหรื
เหตุอผเหตุ
ลความจ
ผลความจ
าเป็นาเป็
ทาให้
นทไาให้
ม่สามารถ
ไม่สามารถ
เผยแพร่
ข้อมูขล้อตามรายละเอี
ยดทีย่กดที
าหนดได้
ให้หน่ให้วหยงานอธิ
บายเหตุ
ผลความจ
าเป็นาเป็
มาอย่
างละเอี
ยด โดยจะต้
อง อง
เผยแพร่
มูลตามรายละเอี
่กาหนดได้
น่วยงานอธิ
บายเหตุ
ผลความจ
นมาอย่
างละเอี
ยด โดยจะต้
มีสาเหตุ
มีสาเหตุ
ด้านกฎหมายหรื
ด้านกฎหมายหรื
อข้อจอากั
ข้อดจอัากันดสุอัดนวิสสุัยดประกอบการตอบ
วิสัยประกอบการตอบ
2.5 2.5
หลักหลั
เกณฑ์
กเกณฑ์
การประเมิ
การประเมิ
นผลน16
ผล 16
1) การประมวลผลคะแนน
1) การประมวลผลคะแนน
มีขั้นมีตอนการประมวลผลคะแนนตามล
ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล
าดับาดัดังบนี้ ดังนี้
คะแนน
คะแนน

แบบแบบ
IIT IIT

แบบแบบ
EIT EIT

แบบแบบ
OIT OIT

คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
คะแนนข้
คะแนนข้
อคาถาม
อคาถาม
คะแนนของข้
คะแนนของข้
อคาถาม
อคาถาม
ข้อคาถามจากผู
ข้อคาถามจากผู
ข้อคาถามจากผู
ต้ อบทุต้ กอบทุ
คน กคนข้อคาถามจากผู
ต้ อบทุต้ กอบทุ
คน กคน
คะแนนตั
คะแนนตั
วชี้วัดวย่ชีอ้วยัดย่อย

– –

– –

คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
ทุกข้อทุคกาถามในตั
ข้อคาถามในตั
วชี้วัดวย่ชีอ้วยัดย่อย

คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
ข้อคาถามในตั
ข้อคาถามในตั
ัดย่อยในตั
ทุกข้อทุคกาถามในตั
วชี้วัดวชี้วัด ทุกข้อทุคกาถามในตั
วชี้วัดวชี้วัด ทุกตัวทุชีก้วตััดวย่ชีอ้วยในตั
วชี้วัดวชี้วัด

คะแนนตั
คะแนนตั
วชี้วัดวชี้วัด

คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนเฉลี
ย่ ของย่ ของ
คะแนนแบบส
คะแนนแบบส
ารวจารวจ
ทุกตัวทุชีก้วตััดวในแบบส
ชี้วัดในแบบส
ารวจารวจ ทุกตัวทุชีก้วตััดวในแบบส
ชี้วัดในแบบส
ารวจารวจ ทุกตัวทุชีก้วตััดวในแบบส
ชี้วัดในแบบส
ารวจารวจ
น้าหนัน้กาหนั
แบบส
กแบบส
ารวจารวจ

ร้อยละ
ร้อยละ
30 30

คะแนนรวม
คะแนนรวม

ร้อยละ
ร้อยละ
30 30

ร้อยละ
ร้อยละ
40 40

ผลรวมของคะแนนแบบส
ผลรวมของคะแนนแบบส
ารวจที
ารวจที
่ถ่วงน้่ถาหนั
่วงน้าหนั
ก ก

2) คะแนนและระดั
2) คะแนนและระดั
บผลการประเมิ
บผลการประเมิ
น ผลการประเมิ
น ผลการประเมิ
นจะมีนจะมี
2 ลัก2ษณะ
ลักษณะ
คือ ค่คืาอคะแนน
ค่าคะแนน
โดยมีโดยมี
คะแนนเต็
คะแนนเต็
ม 100
ม 100
คะแนน
คะแนน
และระดั
และระดั
บผลการประเมิ
บผลการประเมิ
น (Rating
น (Rating
Score)
Score)
โดยจโดยจ
าแนกออกเป็
าแนกออกเป็
น 7 นระดั
7 บระดับ
ดังนี้ ดังนี้
คะแนน
คะแนน
95.00
95.00
– 100
– 100
85.00
85.00
– 94.99
– 94.99
75.00
75.00
– 84.99
– 84.99
65.00
65.00
– 74.99
– 74.99
55.00
55.00
– 64.99
– 64.99
50.00
50.00
– 54.99
– 54.99

0 – 049.99
– 49.99
16

สานั16กงาน
สานักป.ป.ช.
งาน ป.ป.ช.
(2563),
(2563),
อ้างแล้อ้วา,งแล้
หน้วา, 9.หน้า 9.

ระดับระดับ
AA
A
B
C
D
E

AA
A
B
C
D
E

F F
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3) ผลการประเมินตามเป้าหมาย
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (21) ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่ บ ทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ได้กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน)
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้
กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
โดยสรุป การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) เป็นการประเมินที่มีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว ถือเป็นกลไกสาคัญในการรณรงค์และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรโดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับ
ผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมการทางานใน
หน่ ว ยงาน เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานจะได้ ท ราบถึ ง ประเด็ น ในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาวิ ธี ก าร
ดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วนและเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดาเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็น
โครงการสาคัญที่จะส่งผลต่อการจัดอันดับดัชนี การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ โดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนาไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง
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2.6 ประเด็นการประเมิน 17
ประเด็นในการประเมิน จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรื อแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
ข้อคาถามจานวน 6 ข้อดังนี้
ประเด็นการประเมิน
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด
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ระดับ
น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

29

ประเด็นการประเมิน
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
น้อยที่สุด
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
หรือไม่มีเลย
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ระดับ
น้อย

มาก

มากที่สุด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ
มี
ไม่มี
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าปรับ เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้วบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็น
กรณีพิเศษ เป็นต้น

ระดับ
มี

ไม่มี
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่ า งโปร่ ง ใส ไปจนถึ ง ลั ก ษณะการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยงานอย่ า งคุ้ ม ค่ า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วยนอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ วยงานตนเองได้ ตั วชี้ วั ดที่ 2 การใช้ งบประมาณ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อดังนี้
ประเด็นการประเมิน
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด i8
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

ระดับ
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด
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ตั ว ชี้วั ด ที่ 3 การใช้ อานาจ เป็นตั ว ชี้วั ดที่มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ประเมิน การรับรู้ ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระ
ส่ ว นตั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ ยั งประเมิ นเกี่ ยวกั บกระบวนการ
บริหารงานบุคคลอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้ อผลประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้องตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ระดับ
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด

มาก

มาก
ที่สุด

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่
ประเด็นการประเมิน
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ระดับ
น้อย
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การรั บรู้ ของบุ คลากรภายในหน่ว ยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ ผู้ อื่ น และพฤติก รรมในการขอยื ม ทรัพ ย์ สิ น ของราชการ ทั้ง การยื ม โดยบุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานและการยื ม โดยบุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน ซึ่ ง หน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ก ระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกนอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หน่ ว ยงานจะต้องมีการกากับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิ น ของราชการของหน่ว ยงานด้ว ย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การรั บ รู้ของบุ คลากรภายในหน่ว ยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่ วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก
ที่สุด

มาก

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มาก
ที่สุด

i26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”
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ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ระดับ
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด

i28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด
 เผ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต
หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทาให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ระดับ
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบ
ภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น
ประเด็นการประเมิน
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ระดับ
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด
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แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก ( External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และ
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ
เพื่ อ แลกกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ประเมิ น การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและ
การดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่ วนรวม
เป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การดาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น
ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้
ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มาก
ที่สุด

36
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง
เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มาก
ที่สุด

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้
ของผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ สาธารณชน ผ่านช่องทาง
ที่ ห ลากหลายสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย และไม่ ซั บ ซ้ อ น โดยข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ จ ะต้ อ งครบถ้ ว นและ
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
รวมถึงการจั ดให้ มีช่องทางให้ ผู้ รับบริ การ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย สามารถส่ งคาติช ม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้ มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสารวจ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้

37
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก
ที่สุด

มาก

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

มาก

มาก
ที่สุด

e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
คาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”
ประเด็นการประเมิน
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

ระดับ
มี

ไม่มี
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การรั บรู้ ของผู้ รั บ บริการ ผู้ มาติดต่อ หรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยของหน่ว ยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้ เกิ ดความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ รับบริการหรื อ
ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก
ที่สุด

มาก

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก
ที่สุด

มาก

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ : หากท่ า นติ ด ต่ อ ครั้ ง แรก ให้ เ ปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน/
การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ประเด็นการประเมิน
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่

ระดับ
มี

ไม่มี
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ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ระดับ
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
น้อยที่สุด
มาก
น้อย
มาก
หรือไม่มีเลย
ที่สุด
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น
มากน้อยเพียงใด
แบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย
ข้อควรระวัง#6
“ปี พ.ศ. 2563” หมายถึง รอบปีที่หน่วยงานบริหารราชการ โดย
 หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีงบประมาณ – ให้ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทิน – ให้ใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
 และหากหน่วยงานบริหารราชการโดยใช้รอบปีอย่างอื่นนอกเหนือจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
– ให้ใช้ข้อมูลของรอบปีที่หน่วยงานใช้ ประจาปี พ.ศ. 2563
กรณีที่หน่วยงานบริหารราชการโดยใช้ปีปฏิทินหรือรอบปีอื่น ซึ่งทาให้ไม่สามารถตอบข้อคาถามที่เกี่ยวข้อง
กับการกากับติดตามรอบ 6 เดือน หรือข้อคาถามใดได้ ให้ใช้ข้อมูลในรอบ 3 เดือนในการตอบข้อคาถาม
ข้อควรระวัง#7
ในกรณีของจังหวัดกาหนดคาอธิบายเบื้องต้น ดังนี้
“หน่วยงาน” หมายถึง จังหวัดซึ่งมีขอบเขตของการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย สานักงาน
จังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมราชการ
ในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และราชการระดับอาเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลจึงจะต้องเป็นข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด (เว้นแต่ข้อ o13 – o17
และข้อ o21 – o24 จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับจังหวัดภายในจังหวัด)
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ข้อควรระวัง#8
การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบของ
ข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์การประเมนที่กาหนด
องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้
o สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL
o ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียดต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่ วยงานให้สาธารณชน
ได้รับ ทราบ ใน 5ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล พื้น ฐาน ข่าวประชาสั มพัน ธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและการเปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
o1

ข้อมูล
โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ดหรือ หั ว หน้าหน่ว ยงานและผู้ ดารงต าแหน่ง ทางการ
บริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้ อ มู ล หน้ า ที่ แ ละอ านาจของหน่ ว ยงานตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด
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ข้อ
o4

ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
o7

ข้อ
o8

o9

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อ มูล รายละเอี ยดของแผนฯ เช่น ยุท ธศาสตร์ ห รือ แนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
o แสดงข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
Q&A
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่ ว ยงานสามารถสื่ อ สารให้ ค าตอบกั บ ผู้ ส อบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบเป็นต้น
o สามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก
ของหน่วยงาน
SocialNetwork
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,
Twitter,Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o10 แผนดาเนินงานประจาปี o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช่ น โครงการหรื อ กิ จ กรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
o11 รายงานการกากับ
o แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนด าเนิ น งาน
ติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี
ประจาปีรอบ 6 เดือน
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดาเนิ นการแต่ล ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอีย ดงบประมาณที่ใ ช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2563
o12 รายงานผลการ
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ดาเนินงานประจาปี
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน เช่ น ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น เป็ น คู่ มื อ ปฏิ บั ติ
ภารกิจใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
การให้บริการ
หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่ห รือภารกิจตามกฎหมายของ
หน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

43
ข้อ
ข้อมูล
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
o16 รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
o17 E–Service

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการ
หรื อภารกิจใด กาหนดวิธีการขั้น ตอนการให้ บริ การหรื อการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจ
หน้าที่ภ ารกิจของหน่ว ยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o18 แผนการใช้จ่าย
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
งบประมาณประจาปี
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
o19 รายงานการกากับ
o แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี
ติดตามการใช้จ่าย
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
งบประมาณ เป็นต้น
รอบ 6 เดือน
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o20 รายงานผลการใช้จ่าย
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
งบประมาณประจาปี
จ่ า ยงบประมาณ ปั ญ หา อุ ป สรร ค ข้ อ เสนอแนะ ผลสั ม ฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
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ข้อ
o21

o22

o23

o24

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o แสดงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ แผนการจั ด หาพั ส ดุ ต ามที่
หรือแผนการจัดหาพัสดุ หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ o แสดงประกาศตามที่ ห น่ ว ยงานจะต้ อ งด าเนิ น การตาม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
การจัดหาพัสดุ
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หรือการจัดหาพัสดุราย o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
เดือน
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น
o จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัด o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o25 นโยบายการบริหาร
o แสดงนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
ทรัพยากรบุคคล
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วาม
โปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
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ข้อ
ข้อมูล
o26 การดาเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็ น การด าเนิ น การที่ มี ค วามสอดรั บ กั บ นโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลตามข้อ o25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ o25
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจั ด การต่ อเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ส่ ว นงานที่ รั บ ผิ ดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น
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ข้อ
ข้อมูล
o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง
เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o32 ช่องทางการรับฟังความ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
คิดเห็น
ด าเนิ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทาง
ช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
o33 การเปิดโอกาสให้เกิด
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
การมีส่วนร่วม
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน การทุจริ ต เป็นตัว ชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ เปิ ด เผยการด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
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ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริม
ความโปร่ งใสภายในหน่ ว ยงาน และมีก ารกากั บ ติดตามการน าไปสู่ การปฏิบัติอ ย่างเป็น รูป ธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ
ข้อมูล
o34 เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็ น การด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้
ความส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานด้ า น
คุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o36 การประเมินความเสี่ยง
o แสดงผลการประเมิ น ความเสี่ ย งของการด าเนิ น งานหรื อ การ
การทุจริตประจาปี
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด กั น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o มีข้อมูล รายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
o37 การดาเนินการเพื่อ
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงการ
ในกรณีที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่าง
ทุจริต
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
o เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่ส อดคล้องกับมาตรการหรือ
การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
ข้อมูล
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงการด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

o40 รายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปีรอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช่ น โครงการ กิ จ กรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดความก้ า วหน้ า เช่ น ความก้ า วหน้ า การ
ดาเนิ นการแต่ล ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอีย ดงบประมาณที่ใ ช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ ายงบประมาณ ปัญหา อุป สรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2562
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

4949
ข้อ ข้อ

ข้อมูข้ลอมูล

องค์องค์
ประกอบด้
ประกอบด้
านข้าอนข้มูลอมูล
o oมีมาตรการเพื
มีมาตรการเพื
่อขับ่อเคลื
ขับเคลื
่อนการส่
่อนการส่
งเสริงเสริ
มคุณ
มคุธรรมและความโปร่
ณธรรมและความโปร่
งใสงใส
ภายในหน่
วยงานให้
ดีขึ้นดีขซึึ้น่งสอดคล้
องตามผลการวิ
เคราะห์
ฯ โดยมี
ภายในหน่
วยงานให้
ซึ่งสอดคล้
องตามผลการวิ
เคราะห์
ฯ โดยมี
รายละเอี
ย ดต่ย ดต่
างๆางๆ
เช่นเช่การก
าหนดผู
้ รับ้ผิรับดผิชอบหรื
อผู้ ทอผูี่เกี้ ท่ยี่เวข้
รายละเอี
น การก
าหนดผู
ดชอบหรื
กี่ยอวข้ง อ ง
การก
การก
าหนดขั
าหนดขั
้นตอนหรื
้นตอนหรื
อวิธอีกวิารปฏิ
ธีการปฏิ
บัติบการก
ัติ การก
าหนดแนวทางการก
าหนดแนวทางการก
ากับากับ
ติดตามให้
ติดตามให้
นาไปสู
นาไปสู
่การปฏิ
่การปฏิ
บัติแบละการรายงานผล
ัติและการรายงานผล
เป็นเป็ต้นต้น
o43o43การด
การด
าเนิาเนิ
นการตาม
นการตาม
o oแสดงผลการด
แสดงผลการด
าเนิาเนิ
นการตามมาตรการเพื
นการตามมาตรการเพื
่อส่ง่อเสริ
ส่งเสริ
มคุณ
มคุธรรมและ
ณธรรมและ
มาตรการส่
ความโปร่
งใสภายในหน่
วยงาน
มาตรการส่
งเสริงเสริ
ม ม
ความโปร่
งใสภายในหน่
วยงาน
ณธรรมและความ
มูลรายละเอี
ยดการน
ามาตรการเพื
ส่งเสริ
ณธรรมและความ
คุณคุธรรมและความ
o oมีข้อมีมูขล้อรายละเอี
ยดการน
ามาตรการเพื
่อส่ง่อเสริ
มคุณมคุธรรมและความ
งใสภายในหน่
วยงาน โปร่โปร่
งใสภายในหน่
วยงานในข้
อ O42
่การปฏิ
ย่างเป็
รูปธรรม
โปร่โปร่
งใสภายในหน่
วยงาน
งใสภายในหน่
วยงานในข้
อ O42
ไปสูไปสู
่การปฏิ
บัติอบย่ัตาิองเป็
นรูปนธรรม
o oเป็นเป็การด
นการด
าเนิาเนิ
นการในปี
นการในปี
พ.ศ.พ.ศ.
2563
2563
ตารางแสดงสรุ
ตารางแสดงสรุ
ปจปานวนข้
จานวนข้
อคาถามแต่
อคาถามแต่
ละตัลวะตัชี้วัดชี้วัด
แบบแบบ น้าหนั
น้าหนั
ก ก

IIT IIT

EITEIT

OITOIT

ตัวชีตั้ววัดชี้วัด
การปฏิ
การปฏิ
บัติหบน้ัติหาทีน้่ าที่
การใช้
การใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
3030
การใช้
การใช้
อานาจ
อานาจ
การใช้
การใช้
ทรัพทย์รัสพินย์ของราชการ
สินของราชการ
การแก้
การแก้
ไขปัไญขปัหาการทุ
ญหาการทุ
จริตจริต
คุณคุภาพการด
ณภาพการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
3030 ประสิ
ประสิ
ทธิภทาพการสื
ธิภาพการสื
่อสาร
่อสาร
การปรั
การปรั
บปรุบงปรุ
การท
งการท
างาน
างาน

4040

ตัวชีตั้ววัดชีย่้วอัดยย่อย
ข้อคข้าถาม
อคาถาม
– –
66
– –
66
– –
66
– –
66
– –
66
– –
55
– –
55
– –
55
ข้อมูข้ลอพืมู้นลพืฐาน
้นฐาน
99
การบริ
การบริ
หารงาน
หารงาน
88
การเปิ
ดเผยข้
การบริ
การบริ
หารเงิ
หารเงิ
นงบประมาณ
นงบประมาณ
77
การเปิ
ดเผยข้
อมูลอมูล
การบริ
การบริ
หารและพั
หารและพั
ฒนาทรั
ฒนาทรั
พยากรบุ
พยากรบุ
คคลคคล 4 4
การส่
การส่
งเสริงเสริ
มความโปร่
มความโปร่
งใสงใส
55
การด
การด
าเนิาเนิ
นการเพื
นการเพื
่อป้อ่ งกั
ป้อนงกัการทุ
นการทุ
จริตจริต 8 8
การป้
การป้
องกัอนงกัการทุ
นการทุ
จริตจริต
มาตรการภายในเพื
มาตรการภายในเพื
่อป้อ่ งกั
ป้อนงกัการทุ
นการทุ
จริตจริต 2 2
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ประกอบด้วย

2.7 วิธีการดาเนินการประเมินผ่านระบบ ITAS 18
ในการดาเนินการประเมินของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีผู้ดาเนินการ 2 คน

1) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงาน
ที่ได้รั บ มอบหมายให้ ท าหน้ าที่ดาเนิ น การในขั้นตอนต่า ง ๆ ของการประเมิ น ที่กาหนด รวมไปถึ ง
การประสานงานกับผู้บริหารและส่ วนงานภายในต่าง ๆ เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่
กาหนด
2) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลและ
ตรวจสอบข้อมูลและการดาเนินการต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน รวมไปถึงประสานงานในระดับ
นโยบายของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนิ นการประเมินของหน่วยงานเป็นไปตามข้อเท็จจริงและถูกต้อง
ตามที่กาหนด
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผ่านระบบ ITAS นั้น สามารถจาแนกการใช้งานระบบได้ ดังนี้
1) การลงทะเบียนใช้งาน
2) การนาเข้าข้อมูลในการประเมิน
3) แบบสารวจ IIT
4) แบบสารวจ EIT
5) แบบสารวจ OIT
6) การติดตามสถานะ
7) การรายงานผลการประเมิน
ทั้งนี้ แต่ ละการใช้ งานจะต้ องมี ผู้ ดู แลระบบและผู้ บริ หารของหน่ วยงานเป็ น
ผู้ดาเนินการ ดังนี้
การใช้งานระบบ
การลงทะเบียนใช้งาน
การนาเข้าข้อมูลในการประเมิน
แบบสารวจ IIT
แบบสารวจ EIT
แบบสารวจ OIT
การติดตามสถานะ
การรายงานผลการประเมิน

ผู้ดูแลระบบ
ลงทะเบียนใช้งาน*
นาเข้าข้อมูล*
เผยแพร่ช่องทางการตอบ
และกากับติดตามให้ได้ตามที่กาหนด*
เผยแพร่ช่องทางการตอบ
ตอบแบบ OIT*
ติดตามสถานะการประเมิน
ติดตามรายงานผลการประเมิน

ผู้บริหาร
ลงทะเบียนใช้งาน*
ตรวจสอบและอนุมัต*ิ
เผยแพร่ช่องทางการตอบ
และกากับติดตามให้ได้ตามที่กาหนด*
เผยแพร่ช่องทางการตอบ
ตรวจสอบและอนุมัติ OIT*
ติดตามสถานะการประเมิน
ติดตามรายงานผลการประเมิน

หมายเหตุ: * เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้ครบถ้วน
18

สานักงาน ป.ป.ช. (2563), อ้างแล้ว, หน้า 33-41.
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รายละเอียดการดาเนินการแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1) การลงทะเบียนใช้งาน หน่วยงานจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 2 ชุด
ต่อหน่วยงาน คือ “ผู้ดูแลระบบ” (ชื่อผู้ใช้งานจะขึ้นต้นด้วย “a”) และ “ผู้บริหาร” (ชื่อผู้ใช้งานจะ
ขึ้นต้นด้วย “t”) จากนั้น ให้ลงทะเบียนใช้งานที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 นาชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับกรอกในช่อง
ที่กาหนด
 เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) เพื่อให้เป็นรหัสผ่านของตนเองได้ตามที่ต้องการ
 กรอกข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานตามที่ระบบกาหนด
ให้ครบถ้วน
โดยการดาเนินการในระบบ ITAS ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ
>กรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password)
>เปลี่ยนรหัสผ่าน
>ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตรา
สัญลักษณ์หน่วยงาน

ผู้บริหาร
>กรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password)
>เปลี่ยนรหัสผ่าน
>ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตรา
สัญลักษณ์ของหน่วยงาน
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2) การนาเข้าข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงานจะต้องนาเข้าข้อมูลพื้นฐานในการ
ประเมิน 2 ข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
การนาเข้าข้อมูล
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ในการนาเข้าข้อมูล
การอนุมัติ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลเพื่อส่งในระบบ
โดยหากผู้บริหารตรวจสอบแล้วเห็นว่าควรมีการแก้ไข ก็สามารถส่งกลับให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
แก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน โดยให้กด “ตีกลับ” หรือหากผู้บริหารได้
ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กด “อนุมัติ”
โดยการดาเนินการในระบบ ITAS ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหาร

>ตั้งค่าระบบ
>ข้อมูลหน่วยงาน
>จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรอกตัวเลข
เพื่อระบุจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
>ยื่นขออนุมัติ

>ตั้งค่าระบบ
>การอนุมัติ
>จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตรวจสอบข้อมูล
>ตีกลับ/อนุมัติ
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2 วิธีการ คือ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การนาเข้าข้อมูล
ผู้ ดู แลระบบของหน่ ว ยงานมี ห น้า ที่ ในการน าเข้ าข้ อ มูล สามารถทาได้

 การเพิ่มในระบบทีละชื่อโดยไปที่ “เพิ่มข้อมูล”
 การเพิ่มไฟล์ข้อมูล โดยให้ไปที่ “ดาวน์โหลด Template” และกรอก
ข้อมูลลงในไฟล์แล้วบันทึกไว้ จากนั้นไปที่ “นาเข้าข้อมูล” เพื่อนาไฟล์ที่บันทึกไว้ดังกล่าวนาเข้าข้อมูล
ไปในระบบ ข้อมูลที่ถูกนาเข้าระบบแล้ว สามารถลบได้ โดยไปที่ “ลบข้อมูล” หรือสามารถแก้ไขข้อมูล
ได้ โดยไปที่ “จัดการ”
*ข้อควรระวังการเพิ่มไฟล์ข้อมูล จะต้องใช้ไฟล์ Template ที่ดาวน์โหลด
มาจากระบบเท่านั้น โดยไฟล์ Template จะต้องไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น การเพิ่มแถวตั้ง และ
จะต้องไม่มีรายชื่อที่ซ้ากับรายชื่อที่เคยนาเข้าไปแล้ว
การอนุมัติ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติข้อมูลเพื่อส่งในระบบ
โดยหากผู้บริหารตรวจสอบแล้วเห็นว่าควรมีการแก้ไข ก็สามารถส่งกลับให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
แก้ไขข้อมูลและส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน โดยให้กด “ตีกลับ” หรือหากผู้บริหาร
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กด “อนุมัติ”
โดยการดาเนินการในระบบ ITAS ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ
ผู้บริหาร
>ตั้งค่าระบบ
>ตั้งค่าระบบ
>ข้อมูลหน่วยงาน
>การอนุมัติ
>ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรอก
>ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตรวจสอบ
ตัวเลขเพื่อระบุจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อมูล
ภายนอก และนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย >ตีกลับ/อนุมัติ
ภายนอก
>ยื่นขออนุมัติ
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3) การเก็บรวบรวมข้อมูล IIT
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการนาช่องทางการตอบแบบสารวจ IIT ซึ่งอยู่ใน
รู ปแบบ URL หรื อ QRcode ไปเผยแพร่ และประชาสั ม พันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS
ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสารวจ IIT เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว
ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้าเท่านั้น ไม่มีการนาไปเชื่อมโยงกับข้อมูล
ส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ โดยจะนาไปวิเคราะห์ ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการ
แสดงผลการตอบรายบุคคล)
โดยการดาเนินการในระบบ ITAS ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ
ผู้บริหาร
>สัญลักษณ์ซองจดหมาย
>ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบใน
ระบบ ITAS

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล EIT
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการนาช่องทางการตอบแบบสารวจ EIT ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบ URL หรื อ QR code ไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย
ภายนอกเข้ามาตอบในระบบ ITAS ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสารวจ EIT เมื่อเข้าระบบมาทาง URL
หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้าเท่านั้น ไม่มีการ
นาไปเชื่อมโยงกับ ข้อมู ลส่ว นตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็น ความลับ โดยจะนาไปวิเคราะห์ผ ล
ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)
โดยการดาเนินการในระบบ ITAS ดังนี้
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ผู้ดูแลระบบ
>สัญลักษณ์ซองจดหมาย
>ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ
ในระบบ ITAS ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผู้บริหาร

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล OIT
การตอบแบบสารวจ OIT
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีหน้าที่ในการตอบแบบสารวจ OIT โดยเลือก
“มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก “มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ซึ่งแสดงข้อมูล เนื้อหาข้อความ หรือลิงก์สาหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อคาถามกาหนด
ส่วนช่อง “คาอธิบาย”สามารถกรอกคาอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้
การอนุมัติแบบสารวจ OIT
ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบค าตอบและอนุ มั ติ ค าตอบเพื่ อ ส่ ง
ในระบบ โดยผู้ บริหารจะต้องตรวจสอบคาตอบทีละข้อ หากเห็นว่าคาตอบในข้อใดถูกต้อง ให้กด
“ผ่ าน” และหากเห็ นว่ าข้อใดควรมี การแก้ไข ให้ กด “ไม่ผ่ า น” และกด “ไม่อนุมัติ ” เพื่อ ส่ งกลั บ
ให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานแก้ไขข้อมูล และส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบคาตอบและกด “ผ่าน” ในทุกข้อ จึงจะ
สามารถส่งมายังสานักงาน ป.ป.ช. ได้ โดยให้กด “ยืนยันการตรวจ” เพื่อเป็นการอนุมัติการตอบแบบ
สารวจ OIT
โดยการดาเนินการในระบบ ITAS ดังนี้
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ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหาร

>แบบสารวจ
>ทาแบบสารวจ
>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม
>ยื่นขออนุมัติ (ส่งผลการสารวจ)

>แบบสารวจ
>การอนุมัติ
>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตรวจทานค าตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ ละข้ อ
คาถาม
>ผ่าน/ไม่ผ่าน
>ไม่อนุมัติ/ยืนยันการตรวจ

6) การติดตามสถานะ
การติดตามสถานะ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะของการเก็บข้อมูล
แบบสารวจ IIT แบบสารวจ EIT และแบบสารวจ OIT ได้ทันทีและทุกเวลาโดยการดาเนินการในระบบ
ITAS ดังนี้
ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหาร

>ติดตามสถานะ
>ติดตามสถานะ
>รายหน่วยงาน
>รายหน่วยงาน
>รายละเอี ยดสถานะของการตอบแบบวั ดการ >รายละเอียดสถานะของการตอบแบบวัดการ
รับรู้
รับรู้
แบบสารวจ IIT
“ตอบไม่ ค รบตามจ านวนขั้น ต่ า” หมายถึ ง จานวนของผู้ ที่ เข้ า มาตอบ
แบบสารวจ IIT ยังน้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
“ตอบครบตามจ านวนขั้ น ต่ า” หมายถึ ง จ านวนของผู้ ที่ เ ข้ า มาตอบ
แบบสารวจ IIT เท่ากับหรือมากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
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แบบสารวจ EIT
“ตอบไม่ ค รบตามจ านวนขั้น ต่ า” หมายถึ ง จานวนของผู้ ที่ เข้ า มาตอบ
แบบสารวจ EIT ยังน้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
“ตอบครบตามจ านวนขั้ น ต่ า” หมายถึ ง จ านวนของผู้ ที่ เ ข้ า มาตอบ
แบบสารวจ EIT เท่ากับหรือมากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่กาหนดไว้
แบบสารวจ OIT
“แบบร่าง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานยังไม่ส่งแบบสารวจ OIT
ให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบสารวจ OIT
“ส่งแบบแล้ว” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานได้ส่งแบบสารวจ OIT
ให้ผู้บริหารแล้ว แต่ผู้บริหารยังไม่ได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบสารวจ OIT
“อนุมัติแล้ว” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานได้ส่งแบบสารวจ OIT
ให้ผู้บริหารแล้วและผู้บริหารได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบสารวจ OIT เรียบร้อยแล้ว

7) การประมวลผลและรายงานผล
การประมวลผลคะแนน ระบบ ITAS จะน าค าตอบของแต่ ล ะชุ ด แบบ
สารวจ IIT และแบบสารวจ EIT รวมไปถึงผลคะแนนจากแบบสารวจ OIT มาประมวลผลคะแนนตาม
วิธีการที่กาหนด
จากนั้น สานักงาน ป.ป.ช. จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
กาหนดให้ระบบITAS แสดงรายงานผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผลการประเมินใน
ภาพรวม ตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ดูแลระบบ

ผู้บริหาร

>ผลการประเมิน
>รายละเอียดผลการประเมิน

>ผลการประเมิน
>รายละเอียดผลการประเมิน
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2.8 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินจานวนทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน จาแนก ได้ดังนี้19
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 5 หน่วยงาน
องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 3 หน่วยงาน
องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)
จานวน 1 หน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
จานวน 3 หน่วยงาน
สานักนายกรัฐมนตรี
จานวน 25 หน่วยงาน
กระทรวงกลาโหม
จานวน 9 หน่วยงาน
กระทรวงการคลัง
จานวน 30 หน่วยงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
จานวน 1 หน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จานวน 8 หน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จานวน 9 หน่วยงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จานวน 17 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน 23 หน่วยงาน
กระทรวงคมนาคม
จานวน 19 หน่วยงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน 15 หน่วยงาน
กระทรวงพลังงาน
จานวน 9 หน่วยงาน
กระทรวงพาณิชย์
จานวน 12 หน่วยงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 9 หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
จานวน 14 หน่วยงาน
กระทรวงยุติธรรม
จานวน 13 หน่วยงาน
กระทรวงแรงงาน
จานวน 6 หน่วยงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
จานวน 10 หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 11 หน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
จานวน 17 หน่วยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
จานวน 9 หน่วยงาน
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
จานวน 16 หน่วยงาน
สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 83 หน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและส่วนราชการส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด
จานวน 76 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 76 หน่วยงาน
เทศบาลนคร
จานวน 30 หน่วยงาน
เทศบาลเมือง
จานวน 183 หน่วยงาน
เทศบาลตาบล
จานวน 2,236 หน่วยงาน
จานวน 5,325 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จานวน
2 หน่วยงาน
19

สานักงาน ป.ป.ช. (2563), อ้างแล้ว, หน้า 42-52.
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องค์กองค์
รอิสกระตามรั
รอิสระตามรั
ฐธรรมนู
ฐธรรมนู
ญ (หน่
ญ ว(หน่
ยงานธุ
วยงานธุ
รการ)รการ)
ที่ ที่
ประเภท
ประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 องค์
1 กองค์
รอิสกระรอิสระ
สานักสงานการตรวจเงิ
านักงานการตรวจเงิ
นแผ่นนดิแผ่น นดิน
2 องค์
2 กองค์
รอิสกระรอิสระ
สานักสงานคณะกรรมการการเลื
านักงานคณะกรรมการการเลื
อกตั้งอกตั้ง
3 องค์
3 กองค์
รอิสกระรอิสระ
สานักสงานคณะกรรมการป้
านักงานคณะกรรมการป้
องกันอและปราบปรามการทุ
งกันและปราบปรามการทุ
จริตแห่
จริงตชาติ
แห่งชาติ
4 องค์
4 กองค์
รอิสกระรอิสระ
สานักสงานคณะกรรมการสิ
านักงานคณะกรรมการสิ
ทธิมนุทษธิยชนแห่
มนุษยชนแห่
งชาติงชาติ
5 องค์
5 กองค์
รอิสกระรอิสระ
สานักสงานผู
านักงานผู
้ตรวจการแผ่
้ตรวจการแผ่
นดิน นดิน
องค์กองค์
รศาล
กรศาล
(หน่ว(หน่
ยงานธุ
วยงานธุ
รการ)รการ)
ที่ ที่
ประเภท
ประเภท
1 องค์
1 กองค์
รศาลกรศาล
2 องค์
2 กองค์
รศาลกรศาล
3 องค์
3 กองค์
รศาลกรศาล
องค์กองค์
รอัยกการ
รอัย(หน่
การ ว(หน่
ยงานธุ
วยงานธุ
รการ)รการ)
ที่ ที่
ประเภท
ประเภท
1 องค์
1 กองค์
รอัยกการ
รอัยการ
หน่วยงานในสั
หน่วยงานในสั
งกัดรังฐกัสภา
ดรัฐสภา
ที่ ที่
ประเภท
ประเภท
1 หน่
1 วยงานในสั
หน่วยงานในสั
งกัดรังฐกัสภา
ดรัฐสภา
2 หน่
2 วยงานในสั
หน่วยงานในสั
งกัดรังฐกัสภา
ดรัฐสภา
3 หน่
3 วยงานในสั
หน่วยงานในสั
งกัดรังฐกัสภา
ดรัฐสภา
สานักสนายกรั
านักนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
ที่ ที่
ประเภท
ประเภท
1 1กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า
2 2กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า
3 3กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า
4 4กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า
5 5กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า
6 6กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า
7 7กรมหรื
กรมหรื
อเทียอบเท่
เทียาบเท่า

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักสงานศาลปกครอง
านักงานศาลปกครอง
สานักสงานศาลยุ
านักงานศาลยุ
ติธรรมติธรรม
สานักสงานศาลรั
านักงานศาลรั
ฐธรรมนู
ฐธรรมนู
ญ ญ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักสงานอั
านักงานอั
ยการสูยการสู
งสุด งสุด
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สถาบัสถาบั
นพระปกเกล้
นพระปกเกล้
า า
สานักสงานเลขาธิ
านักงานเลขาธิ
การวุกฒารวุ
ิสภาฒิสภา
สานักสงานเลขาธิ
านักงานเลขาธิ
การสภาผู
การสภาผู
้แทนราษฎร
้แทนราษฎร
หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมประชาสั
กรมประชาสั
มพันธ์มพันธ์
สานักสงานคณะกรรมการคุ
านักงานคณะกรรมการคุ
้มครองผู
้มครองผู
้บริโภค
้บริโภค
สานักสงานปลั
านักงานปลั
ดสานัดกสนายกรั
านักนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
สานักสข่านั
าวกรองแห่
กข่าวกรองแห่
งชาติงชาติ
สานักสงบประมาณ
านักงบประมาณ
สานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กา
สานักสงานคณะกรรมการข้
านักงานคณะกรรมการข้
าราชการพลเรื
าราชการพลเรื
อน อน
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ที่
ประเภทประเภท
กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
9 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
10 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
11 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
12 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
13 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
14 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
15 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการพั
สานักงานคณะกรรมการพั
ฒนาระบบราชการ
ฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการส่
สานักงานคณะกรรมการส่
งเสริมการลงทุ
งเสริมการลงทุ
น น
สานักงานทรั
สานักงานทรั
พยากรน้พยากรน้
าแห่งชาติ
าแห่งชาติ
สานักงานสภาความมั
สานักงานสภาความมั
่นคงแห่่นงคงแห่
ชาติ งชาติ
สานักงานสภาพั
สานักงานสภาพั
ฒนาการเศรษฐกิ
ฒนาการเศรษฐกิ
จและสัจงและสั
คมแห่งงคมแห่
ชาติ งชาติ
สานักเลขาธิ
สานักกเลขาธิ
ารคณะรั
การคณะรั
ฐมนตรีฐมนตรี
สานักเลขาธิ
สานักกเลขาธิ
ารนายกรั
การนายกรั
ฐมนตรีฐมนตรี
สานักงานขั
สานับกงานขั
เคลื่อนการปฏิ
บเคลื่อนการปฏิ
รูปประเทศ
รูปประเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ชาติและการ
ชาติและการ
สร้างความสามั
สร้างความสามั
คคีปรองดอง
คคีปรองดอง
รั16
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
บริษัท บริ
อสมท
ษัท อสมท
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
องค์
17การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
คุณวุฒนคุิวิชณาชี
วุฒพิว(องค์
ิชาชีพการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์
18การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
บริหารจั
นบริดหการธนาคารที
ารจัดการธนาคารที
่ดิน (องค์
่ดินการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์
19การมหาชน
องค์การมหาชน
สานักงานบริ
สานักหงานบริ
ารและพั
หารและพั
ฒนาองค์
ฒนาองค์
ความรู้ค(องค์
วามรูก้ ารมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์
20การมหาชน
องค์การมหาชน
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นาพิงฒคนคร
นาพิง(องค์
คนครการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์
21การมหาชน
องค์การมหาชน
สานักงานส่
สานักงเสริ
งานส่
มเศรษฐกิ
งเสริมเศรษฐกิ
จสร้างสรรค์
จสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์
22การมหาชน
องค์การมหาชน
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นารัฐฒบาลดิ
นารัฐจบาลดิ
ิทัล (องค์
จิทัลการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์
23การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
กองทุนกองทุ
สนับสนุ
นสนั
นการสร้
บสนุนาการสร้
งเสริมาสุงเสริ
ขภาพ
มสุขภาพ
องค์
24การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานกองทุ
สานักงานกองทุ
นหมู่บ้านนและชุ
หมู่บ้านและชุ
มชนเมืมอชนเมื
งแห่งชาติ
องแห่งชาติ
องค์
25การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานคณะกรรมการสุ
สานักงานคณะกรรมการสุ
ขภาพแห่
ขภาพแห่
งชาติ งชาติ

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กองทัพกองทั
บก พบก
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กองทัพกองทั
เรือ พเรือ
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กองทัพกองทั
อากาศพอากาศ
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กองบัญกองบั
ชาการกองทั
ญชาการกองทั
พไทย พไทย
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงกลาโหม
ดกระทรวงกลาโหม
6 รัฐ6วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
บริษัท บริ
อู่กษรุงัทเทพ
อู่กรุจงากั
เทพด จากัด
7 หน่7วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
องค์การสงเคราะห์
องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่ทานศึ
หารผ่
ก านศึก
8 หน่8วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
ศูนย์อานวยการรั
ศูนย์อานวยการรั
กษาผลประโยชน์
กษาผลประโยชน์
ของชาติขทองชาติ
างทะเล
ทางทะเล
9 องค์
9 การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
เทคโนโลยี
นเทคโนโลยี
ป้องกันปประเทศ
้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
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กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลั
ง ง
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
8 กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
9 กรมหรื
9 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
10 กองทุ
10 นกองทุน
11 กองทุ
11 นกองทุน
12 กองทุ
12 นกองทุน
13 รั13
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
14 รั14
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
15 รั15
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
16 รั16
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
17 รั17
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
18 รั18
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
19 รั19
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
20 รั20
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
21 รั21
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
22 รั22
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
23 รั23
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
24 รั24
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
25 รั25
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
26 รั26
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
27 หน่
27วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
28 หน่
28วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ

หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมธนารั
กรมธนารั
กษ์ กษ์
กรมบัญกรมบั
ชีกลางญชีกลาง
กรมศุลกรมศุ
กากรลกากร
กรมสรรพสามิ
กรมสรรพสามิ
ต ต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐวิสาหกิฐวิจสาหกิจ
สานักงานบริ
สานักหงานบริ
ารหนีห้สารหนี
าธารณะ
้สาธารณะ
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงการคลั
ดกระทรวงการคลั
ง ง
สานักงานเศรษฐกิ
สานักงานเศรษฐกิ
จการคลัจการคลั
ง ง
กองทุนกองทุ
การออมแห่
นการออมแห่
งชาติ งชาติ
กองทุนกองทุ
เงินให้นกเงิู้ยนืมให้
เพืก่อู้ยการศึ
ืมเพื่อกการศึ
ษา กษา
กองทุนกองทุ
บาเหน็นบจบาเหน็
านาญข้
จบานาญข้
าราชการ
าราชการ
การยาสูการยาสู
บแห่งประเทศไทย
บแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งไทย จงากั
ไทยด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
ธนาคารพั
ธนาคารพั
ฒนาวิสฒาหกิ
นาวิจสขนาดกลางและขนาดย่
าหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อมแห่งอประเทศไทย
มแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื
ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
การเกษตร
ธนาคารเพื
ธนาคารเพื
่อการส่่องออกและน
การส่งออกและน
าเข้าแห่าเข้
งประเทศไทย
าแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิ
ธนาคารออมสิ
น น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิ
ธนาคารอิ
สลามแห่
สลามแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
บรรษัทบรรษั
ตลาดรองสิ
ทตลาดรองสิ
นเชื่อทีน่อเชื
ยู่อ่อาศั
ที่อยยู่อาศัย
บรรษัทบรรษั
ประกัทนประกั
สินเชืน่อสิอุนตสาหกรรมขนาดย่
เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่
อม อม
บริษัท บริ
ธนารั
ษัทกธนารั
ษ์พัฒกนาสิ
ษ์พนัฒทรั
นาสิ
พย์นทรั
จากัพดย์ จากัด
โรงงานไพ่
โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิ
กรมสรรพสามิ
ต ต
สานักงานสลากกิ
สานักงานสลากกิ
นแบ่งรันฐบาล
แบ่งรัฐบาล
องค์การสุ
องค์ราการสุ
กรมสรรพสามิ
รา กรมสรรพสามิ
ต ต
สถาบันสถาบั
คุ้มครองเงิ
นคุ้มครองเงิ
นฝาก นฝาก
สานักงานคณะกรรมการก
สานักงานคณะกรรมการก
ากับและส่
ากับงและส่
เสริมการประกอบธุ
งเสริมการประกอบธุ
รกิจ รกิจ
ประกันประกั
ภัย นภัย
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ที่ ที่
ประเภทประเภท
29 หน่
29วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่นๆ ฐอื่นๆ
30 องค์
30การมหาชน
องค์การมหาชน
กระทรวงการต่
กระทรวงการต่
างประเทศ
างประเทศ
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กระทรวงการท่
กระทรวงการท่
องเที่ยวและกี
องเที่ยวและกี
ฬา ฬา
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 รัฐ4วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
5 รัฐ5วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
6 หน่6วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
7 องค์7การมหาชน
องค์การมหาชน
8 องค์8การมหาชน
องค์การมหาชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการก
สานักงานคณะกรรมการก
ากับหลัากั
กทรั
บหลั
พย์กแทรั
ละตลาดหลั
พย์และตลาดหลั
กทรัพย์กทรัพย์
สานักงานความร่
สานักงานความร่
วมมือพัวฒมมืนาเศรษฐกิ
อพัฒนาเศรษฐกิ
จกับประเทศเพื
จกับประเทศเพื
่อนบ้าน่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงการต่
ดกระทรวงการต่
างประเทศ
างประเทศ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมการท่
กรมการท่
องเที่ยวองเที่ยว
กรมพลศึ
กรมพลศึ
กษา กษา
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงการท่
ดกระทรวงการท่
องเที่ยวและกี
องเที่ยวและกี
ฬา ฬา
การกีฬการกี
าแห่งฬประเทศไทย
าแห่งประเทศไทย
การท่อการท่
งเที่ยวแห่
องเทีง่ยประเทศไทย
วแห่งประเทศไทย
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทการกี
ยาลัยฬการกี
าแห่งฬชาติ
าแห่งชาติ
สานักงานส่
สานักงเสริ
งานส่
มการจั
งเสริมดการจั
ประชุดมประชุ
และนิมทและนิ
รรศการ
ทรรศการ
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์การบริ
องค์หการบริ
ารการพั
หารการพั
ฒนาพื้นฒทีนาพื
่พิเศษเพื
้นที่พ่อิเศษเพื
การท่่อการท่
งเที่ยวอย่
องเทีา่ยงยัวอย่
่งยืนางยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)

กระทรวงการพั
กระทรวงการพั
ฒนาสังฒคมและความมั
นาสังคมและความมั
่นคงของมนุ
่นคงของมนุ
ษย์ ษย์
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมกิจกรมกิ
การเด็จกการเด็
และเยาวชน
กและเยาวชน
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมกิจกรมกิ
การผูจ้สการผู
ูงอายุ้สูงอายุ
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมกิจกรมกิ
การสตรี
จการสตรี
และสถาบั
และสถาบั
นครอบครั
นครอบครั
ว ว
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมพัฒกรมพั
นาสังฒคมและสวั
นาสังคมและสวั
สดิการสดิการ
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมส่งกรมส่
เสริมและพั
งเสริมฒและพั
นาคุณฒภาพชี
นาคุณวภาพชี
ิตคนพิวกิตาร
คนพิการ
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงการพั
ดกระทรวงการพั
ฒนาสังฒคมและความมั
นาสังคมและความมั
่นคงของมนุ
่นคงของมนุ
ษย์ ษย์
7 รัฐ7วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
การเคหะแห่
การเคหะแห่
งชาติ งชาติ
8 รัฐ8วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
สานักงานธนานุ
สานักงานธนานุ
เคราะห์เคราะห์
9 องค์9การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
พัฒนาองค์
นพัฒนาองค์
กรชุมชน
กรชุ(องค์
มชนการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
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กระทรวงการอุ
กระทรวงการอุ
ดมศึกษา
ดมศึวิกทษา
ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวั
วิจัยและนวั
ตกรรมตกรรม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมวิทกรมวิ
ยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
บริการบริการ
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานการวิ
สานักงานการวิ
จัยแห่งจชาติ
ัยแห่งชาติ
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปรมาณู
สานักงานปรมาณู
เพื่อสันเติพื่อสันติ
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงการอุ
ดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา
ดมศึวิทกยาศาสตร์
ษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและวิจัยและ
นวัตกรรม
นวัตกรรม
5 รัฐ5วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
สถาบันสถาบั
วิจัยวินทวิยาศาสตร์
จัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
6 รัฐ6วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
องค์การพิ
องค์พกิธารพิ
ภัณฑ์พวิธิทภัยาศาสตร์
ณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติแห่งชาติ
7 องค์
7 การมหาชน
องค์การมหาชน
ศูนย์ความเป็
ศูนย์คนวามเป็
เลิศด้นานชี
เลิศวด้วิาทนชี
ยาศาสตร์
ววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
8 องค์
8 การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
เทคโนโลยี
นเทคโนโลยี
นิวเคลียนร์ิวแเคลี
ห่งยชาติ
ร์แห่(องค์
งชาติการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
9 องค์
9 การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
วิจัยดาราศาสตร์
นวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติแห่(องค์
งชาติการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
10 องค์
10การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
วิจัยแสงซิ
นวิจัยนแสงซิ
โครตรอน
นโครตรอน
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
11 องค์
11การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
สารสนเทศทรั
นสารสนเทศทรั
พยากรน้พยากรน้
า (องค์าการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
12 องค์
12การมหาชน
องค์การมหาชน
สานักงานนวั
สานักงานนวั
ตกรรมแห่
ตกรรมแห่
งชาติ (องค์
งชาติการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
13 องค์
13การมหาชน
องค์การมหาชน
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นาเทคโนโลยี
ฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภู
อวกาศและภู
มิสารสนเทศ
มิสารสนเทศ
(องค์การ
(องค์การ
มหาชน)มหาชน)
14 องค์
14การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานสภานโยบายการอุ
สานักงานสภานโยบายการอุ
ดมศึกษา
ดมศึวิทกยาศาสตร์
ษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและวิจัยและ
นวัตกรรมแห่
นวัตกรรมแห่
งชาติ งชาติ
15 องค์
15การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นาวิทฒยาศาสตร์
นาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
แห่งชาติแห่งชาติ
16 องค์
16การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานคณะกรรมการส่
สานักงานคณะกรรมการส่
งเสริมวิงทเสริ
ยาศาสตร์
มวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวั
วิจัยและนวั
ตกรรมตกรรม
17 องค์
17การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
มาตรวินทมาตรวิ
ยาแห่ทงยาแห่
ชาติ งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า

หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมการข้
กรมการข้
าว าว
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมตรวจบั
กรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์
ญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมประมง
กรมปศุกรมปศุ
สัตว์ สัตว์
กรมฝนหลวงและการบิ
กรมฝนหลวงและการบิ
นเกษตรนเกษตร
กรมพัฒกรมพั
นาที่ดฒินนาที่ดิน
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ที่
ประเภทประเภท
กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
9 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
10 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
11 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
12 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
13 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
14 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมหรื
15 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กองทุ
16 นกองทุน
รั17
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั18
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั19
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั20
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
องค์
21การมหาชน
องค์การมหาชน
องค์
22การมหาชน
องค์การมหาชน

23 องค์
23การมหาชน
องค์การมหาชน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
8 กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
9 รัฐ9วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
10 รั10
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
11 รั11
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
12 รั12
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
13 รั13
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ

หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมวิชกรมวิ
าการเกษตร
ชาการเกษตร
กรมส่งกรมส่
เสริมการเกษตร
งเสริมการเกษตร
กรมส่งกรมส่
เสริมสหกรณ์
งเสริมสหกรณ์
กรมหม่กรมหม่
อนไหมอนไหม
สานักงานการปฏิ
สานักงานการปฏิ
รูปที่ดินรเพื
ูปที่อ่ดเกษตรกรรม
ินเพื่อเกษตรกรรม
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานมาตรฐานสิ
สานักงานมาตรฐานสิ
นค้าเกษตรและอาหารแห่
นค้าเกษตรและอาหารแห่
งชาติ งชาติ
สานักงานเศรษฐกิ
สานักงานเศรษฐกิ
จการเกษตร
จการเกษตร
กองทุนกองทุ
ฟื้นฟูแนละพั
ฟื้นฟูฒแนาเกษตรกร
ละพัฒนาเกษตรกร
การยางแห่
การยางแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
องค์การตลาดเพื
องค์การตลาดเพื
่อเกษตรกร
่อเกษตรกร
องค์การส่
องค์งเสริ
การส่
มกิงจเสริ
การโคนมแห่
มกิจการโคนมแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
องค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลา
สถาบันสถาบั
วิจัยและพั
นวิจัยฒและพั
นาพื้นฒทีนาพื
่สูง (องค์
้นที่สูงการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
สานักงานพิ
สานักพงานพิ
ิธภัณฑ์พเิธกษตรเฉลิ
ภัณฑ์เกษตรเฉลิ
มพระเกีมยพระเกี
รติพระบาทสมเด็
ยรติพระบาทสมเด็
จ จ
พระเจ้าพระเจ้
อยู่หัวา(องค์
อยู่หกัวารมหาชน)
(องค์การมหาชน)
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นาการวิ
ฒนาการวิ
จัยการเกษตร
จัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมการขนส่
กรมการขนส่
งทางบกงทางบก
กรมเจ้ากรมเจ้
ท่า าท่า
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กรมท่ากรมท่
อากาศยาน
าอากาศยาน
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่
งและจราจร
งและจราจร
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงคมนาคม
ดกระทรวงคมนาคม
กรมขนส่
กรมขนส่
งทางรางงทางราง
การทางพิ
การทางพิ
เศษแห่เงศษแห่
ประเทศไทย
งประเทศไทย
การท่าเรื
การท่
อแห่างเรืประเทศไทย
อแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้
การรถไฟฟ้
าขนส่งามวลชนแห่
ขนส่งมวลชนแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
การรถไฟแห่
การรถไฟแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
บริษัท บริ
การบิ
ษัทนการบิ
ไทย จนากั
ไทยด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)

65 65
ที่
14
15
16
17
18
19

ที่
ประเภทประเภท
รั14
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั15
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั16
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั17
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั18
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
หน่
19วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ

หน่วยงาน
หน่วยงาน

บริษัท บริ
ขนส่ษัทง จขนส่
ากัดง จากัด
บริษัท บริ
ท่าษอากาศยานไทย
ัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
บริษัท บริ
วิทษยุัทการบิ
วิทยุนกแห่
ารบิ
งประเทศไทย
นแห่งประเทศไทย
จากัด จากัด
สถาบันสถาบั
การบินการบิ
พลเรืนอนพลเรือน
องค์การขนส่
องค์การขนส่
งมวลชนกรุ
งมวลชนกรุ
งเทพ งเทพ
สานักงานการบิ
สานักงานการบิ
นพลเรืนอนแห่
พลเรืงอประเทศไทย
นแห่งประเทศไทย

กระทรวงดิ
กระทรวงดิ
จิทัลเพืจ่อิทเศรษฐกิ
ัลเพื่อเศรษฐกิ
จและสัจงและสั
คม งคม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมอุตกรมอุ
ุนิยมวิตทุนยาิยมวิทยา
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานคณะกรรมการดิ
สานักงานคณะกรรมการดิ
จิทัลเพืจ่อิทเศรษฐกิ
ัลเพื่อเศรษฐกิ
จและสัจงและสั
คมแห่งงคมแห่
ชาติ งชาติ
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงดิ
ดกระทรวงดิ
จิทัลเพืจ่อิทเศรษฐกิ
ัลเพื่อเศรษฐกิ
จและสัจงและสั
คม งคม
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานสถิ
สานักงานสถิ
ติแห่งชาติ
ติแห่งชาติ
5 รัฐ5วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
บริษัท บริ
กสท
ษัทโทรคมนาคม
กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
6 รัฐ6วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
บริษัท บริ
ทีโอที
ษัท จทีากั
โอทีด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
๗ รัฐ๗วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
บริษัท บริ
ไปรษณี
ษัท ไปรษณี
ย์ไทย จยากั
์ไทยด จากัด
๘ องค์๘การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)
ญญัติเฉพาะ)
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นาธุรฒกรรมทางอิ
นาธุรกรรมทางอิ
เล็กทรอนิ
เล็กกทรอนิ
ส์ (องค์กส์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
๙ องค์๙การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)
ญญัติเฉพาะ)
สานักงานส่
สานักงเสริ
งานส่
มเศรษฐกิ
งเสริมเศรษฐกิ
จดิจิทัลจดิจิทัล
กระทรวงทรั
กระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแแวดล้
ละสิ่งอแวดล้
ม อม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมควบคุ
กรมควบคุ
มมลพิษมมลพิษ
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมทรักรมทรั
พยากรทางทะเลและชายฝั
พยากรทางทะเลและชายฝั
่ง ่ง
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมทรักรมทรั
พยากรธรณี
พยากรธรณี
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมทรักรมทรั
พยากรน้พยากรน้
า า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมทรักรมทรั
พยากรน้พยากรน้
าบาดาลาบาดาล
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมป่ากรมป่
ไม้ าไม้
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมส่งกรมส่
เสริมคุงณเสริภาพสิ
มคุณ่งภาพสิ
แวดล้่งอแวดล้
ม อม
8 กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมอุทกรมอุ
ยานแห่
ทยานแห่
งชาติ สังตชาติ
ว์ป่าสัและพั
ตว์ป่านและพั
ธุ์พืช นธุ์พืช
9 กรมหรื
9 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานนโยบายและแผนทรั
สานักงานนโยบายและแผนทรั
พยากรธรรมชาติ
พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแแวดล้
ละสิ่งอแวดล้
ม อม
10 กรมหรื
10 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงทรั
ดกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแแวดล้
ละสิ่งอแวดล้
ม อม
11 รั11
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

66 66
ที่
12
13
14
15

ที่
ประเภทประเภท
รั12
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
รั13
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
องค์
14การมหาชน
องค์การมหาชน
องค์
15การมหาชน
องค์การมหาชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
องค์การสวนสั
องค์การสวนสั
ตว์ ในพระบรมราชู
ตว์ ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ ปถัมภ์
องค์การอุ
องค์ตกสาหกรรมป่
ารอุตสาหกรรมป่
าไม้ าไม้
สานักงานพั
สานักฒงานพั
นาเศรษฐกิ
ฒนาเศรษฐกิ
จจากฐานชี
จจากฐานชี
วภาพ (องค์
วภาพการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
องค์การบริ
องค์หการบริ
ารจัดหการก๊
ารจัดาซเรื
การก๊
อนกระจก
าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)

กระทรวงพลั
กระทรวงพลั
งงาน งงาน
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมเชื้อกรมเชื
เพลิงธรรมชาติ
้อเพลิงธรรมชาติ
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมธุรกิกรมธุ
จพลัรงกิงาน
จพลังงาน
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมพัฒกรมพั
นาพลัฒงนาพลั
งานทดแทนและอนุ
งงานทดแทนและอนุ
รักษ์พลัรงักงาน
ษ์พลังงาน
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานนโยบายและแผนพลั
สานักงานนโยบายและแผนพลั
งงาน งงาน
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงพลั
ดกระทรวงพลั
งงาน งงาน
6 รัฐ6วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
การไฟฟ้การไฟฟ้
าฝ่ายผลิาฝ่ตาแห่
ยผลิ
งประเทศไทย
ตแห่งประเทศไทย
7 รัฐ7วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
บริษัท บริ
ปตท
ษัทจปตท
ากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
8 หน่8วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
สานักงานคณะกรรมการก
สานักงานคณะกรรมการก
ากับกิจากั
การพลั
บกิจการพลั
งงาน งงาน
9 องค์9การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)
ญญัติเฉพาะ)
สานักงานกองทุ
สานักงานกองทุ
นน้ามันนเชืน้้อามัเพลิ
นเชืง ้อเพลิง
กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิ
ชย์ ชย์
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
8 กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
9 รัฐ9วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
10 องค์
10การมหาชน
องค์การมหาชน
องค์การมหาชน
11 องค์
11การมหาชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมการค้
กรมการค้
าต่างประเทศ
าต่างประเทศ
กรมการค้
กรมการค้
าภายในาภายใน
กรมเจรจาการค้
กรมเจรจาการค้
าระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
กรมทรักรมทรั
พย์สินทางปั
พย์สินญทางปั
ญา ญญา
กรมพัฒกรมพั
นาธุรฒกินาธุ
จการค้
รกิจา การค้า
กรมส่งกรมส่
เสริมการค้
งเสริมาระหว่
การค้างประเทศ
ระหว่างประเทศ
สานักงานนโยบายและยุ
สานักงานนโยบายและยุ
ทธศาสตร์
ทธศาสตร์
การค้า การค้า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงพาณิ
ดกระทรวงพาณิ
ชย์ ชย์
องค์การคลั
องค์กงสิารคลั
นค้างสินค้า
ศูนย์ส่งศูเสริ
นย์มสศิ่งลเสริ
ปาชี
มศิพลระหว่
ปาชีพางประเทศ
ระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
สถาบันสถาบั
วิจัยและพั
นวิจัยฒและพั
นาอัญฒมณี
นาอัแญละเครื
มณีแ่อละเครื
งประดั่องประดั
บแห่งชาติ
บแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)

67 67
ที่ ที่
ประเภทประเภท
องค์การมหาชน
12 องค์
12การมหาชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สถาบันสถาบั
ระหว่นางประเทศเพื
ระหว่างประเทศเพื
่อการค้่อาและการพั
การค้าและการพั
ฒนา ฒนา
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
8 กองทุ
8 นกองทุน
9 รัฐ9วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
10 รั10
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
11 รั11
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
12 รั12
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
13 รั13
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
14 รั14
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการพั
กรมการพั
ฒนาชุมฒชน
นาชุมชน
กรมที่ดกรมที
ิน ่ดิน
กรมป้อกรมป้
งกันและบรรเทาสาธารณภั
องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย ย
กรมโยธาธิ
กรมโยธาธิ
การและผั
การและผั
งเมือง งเมือง
กรมส่งกรมส่
เสริมการปกครองท้
งเสริมการปกครองท้
องถิ่น องถิ่น
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงมหาดไทย
ดกระทรวงมหาดไทย
กองทุนกองทุ
จัดรูปนทีจั่ดดินรูเพื
ปที่อ่ดพัินฒเพืนาพื
่อพั้นฒทีนาพื
่ ้นที่
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
การประปาส่
การประปาส่
วนภูมิภวาค
นภูมิภาค
การไฟฟ้การไฟฟ้
านครหลวง
านครหลวง
การไฟฟ้การไฟฟ้
าส่วนภูามส่ิภวาค
นภูมิภาค
องค์การจั
องค์ดกการน้
ารจัดาเสี
การน้
ย าเสีย
องค์การตลาด
องค์การตลาด

กระทรวงยุ
กระทรวงยุ
ติธรรมติธรรม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
8 กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
9 กรมหรื
9 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
10 กรมหรื
10 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า

หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมคุ้มกรมคุ
ครองสิ้มครองสิ
ทธิและเสรี
ทธิแภละเสรี
าพ ภาพ
กรมคุมกรมคุ
ประพฤติ
มประพฤติ
กรมบังกรมบั
คับคดีงคับคดี
กรมพินกรมพิ
ิจและคุ
นิจ้มและคุ
ครองเด็
้มครองเด็
กและเยาวชน
กและเยาวชน
กรมราชทั
กรมราชทั
ณฑ์ ณฑ์
กรมสอบสวนคดี
กรมสอบสวนคดี
พิเศษ พิเศษ
สถาบันสถาบั
นิติวิทนยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
สานักงานกิ
สานักจงานกิ
การยุตจการยุ
ิธรรมติธรรม
สานักงานคณะกรรมการป้
สานักงานคณะกรรมการป้
องกันและปราบปรามยาเสพติ
องกันและปราบปรามยาเสพติ
ด ด
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงยุ
ดกระทรวงยุ
ติธรรมติธรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
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ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
12 องค์
12การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
เพื่อการยุ
นเพื่อตการยุ
ิธรรมแห่
ติธรรมแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
13 องค์
13การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
อนุญาโตตุ
นอนุญลาการ
าโตตุลาการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
6 องค์6การมหาชน
องค์การมหาชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรมการจั
กรมการจั
ดหางานดหางาน
กรมพัฒกรมพั
นาฝีมฒือนาฝี
แรงงาน
มือแรงงาน
กรมสวักรมสวั
สดิการและคุ
สดิการและคุ
้มครองแรงงาน
้มครองแรงงาน
สานักงานประกั
สานักงานประกั
นสังคมนสังคม
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงแรงงาน
ดกระทรวงแรงงาน
สถาบันสถาบั
ส่งเสรินมส่ความปลอดภั
งเสริมความปลอดภั
ย อาชีวยอนามั
อาชีวยอนามั
และสภาพแวดล้
ย และสภาพแวดล้
อม อม
ในการทในการท
างาน (องค์
างานการมหาชน)
(องค์การมหาชน)

กระทรวงวั
กระทรวงวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมศิลกรมศิ
ปากรลปากร
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมส่งกรมส่
เสริมวังฒเสริ
นธรรม
มวัฒนธรรม
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงวั
ดกระทรวงวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานศิ
สานักลงานศิ
ปวัฒนธรรมร่
ลปวัฒนธรรมร่
วมสมัยวมสมัย
6 หน่6วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
สถาบันสถาบั
บัณฑินตบัพัณฒฑินศิตพัลป์ฒนศิลป์
7 องค์
7 การมหาชน
องค์การมหาชน
ศูนย์มานุ
ศูนษย์ยวิ
มานุ
ทยาสิ
ษยวิรทินยาสิ
ธร (องค์
รินธรการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
8 องค์
8 การมหาชน
องค์การมหาชน
หอภาพยนตร์
หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
9 องค์
9 การมหาชน
องค์การมหาชน
ศูนย์คุณศูธรรม
นย์คุณ(องค์
ธรรมการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
10 องค์
10การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
กองทุนกองทุ
พัฒนาสื
นพั่อฒปลอดภั
นาสื่อปลอดภั
ยและสร้ยและสร้
างสรรค์างสรรค์
กระทรวงศึ
กระทรวงศึ
กษาธิกการษาธิการ
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึ
สานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นกพืษาขั
้นฐาน
้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชี
สานักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกษาวศึกษา
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงศึ
ดกระทรวงศึ
กษาธิกการษาธิการ
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ที่
4
5
6
7
8

ที่
ประเภทประเภท
กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
หน่5วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
องค์
6 การมหาชน
องค์การมหาชน
องค์
7 การมหาชน
องค์การมหาชน
องค์
8 การมหาชน
องค์การมหาชน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานเลขาธิ
สานักงานเลขาธิ
การสภาการศึ
การสภาการศึ
กษา กษา
สานักงานลู
สานักงานลู
เสือแห่กเสื
งชาติ
อแห่งชาติ
โรงเรียนมหิ
โรงเรีดยลวิ
นมหิ
ทยานุ
ดลวิสทรณ์
ยานุสรณ์
สถาบันสถาบั
ทดสอบทางการศึ
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่กงษาแห่
ชาติ (องค์
งชาติการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
สานักงานรั
สานับกงานรั
รองมาตรฐานและประเมิ
บรองมาตรฐานและประเมิ
นคุณภาพการศึ
นคุณภาพการศึ
กษา กษา
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
9 องค์
9 การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
ส่งเสรินมส่การสอนวิ
งเสริมการสอนวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
10 องค์
10การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานคณะกรรมการส่
สานักงานคณะกรรมการส่
งเสริมสวั
งเสริ
สดิมกสวั
ารและสวั
สดิการและสวั
สดิภาพครู
สดิภาพครู
และบุคและบุ
ลากรทางการศึ
คลากรทางการศึ
กษา กษา
11 องค์
11การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานเลขาธิ
สานักงานเลขาธิ
การคุรุสกภา
ารคุรุสภา
กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุ
ข ข
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือทกางเลือก
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมควบคุ
กรมควบคุ
มโรค มโรค
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมวิทกรมวิ
ยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
การแพทย์
การแพทย์
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมสนักรมสนั
บสนุนบริ
บสนุ
การสุ
นบริขกภาพ
ารสุขภาพ
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมสุขกรมสุ
ภาพจิขตภาพจิต
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมอนามั
กรมอนามั
ย ย
8 กรมหรื
8 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
9 กรมหรื
9 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงสาธารณสุ
ดกระทรวงสาธารณสุ
ข ข
10 รั10
ฐวิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
องค์การเภสั
องค์กชารเภสั
กรรมชกรรม
11 องค์
11การมหาชน
องค์การมหาชน
โรงพยาบาลบ้
โรงพยาบาลบ้
านแพ้วานแพ้
(องค์วการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
12 องค์
12การมหาชน
องค์การมหาชน
สถาบันสถาบั
รับรองคุ
นรับณรองคุ
ภาพสถานพยาบาล
ณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
(องค์การมหาชน)
13 องค์
13การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
การแพทย์
นการแพทย์
ฉุกเฉินแห่
ฉุกเฉิ
งชาติ
นแห่งชาติ
14 องค์
14การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
วิจัยระบบสาธารณสุ
นวิจัยระบบสาธารณสุ
ข ข
15 องค์
15การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สานักงานหลั
สานักงานหลั
กประกักนประกั
สุขภาพแห่
นสุขภาพแห่
งชาติ งชาติ
16 องค์
16การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)ญญัติเฉพาะ)
สถาบันสถาบั
วัคซีนนแห่
วัคงซีชาติ
นแห่(องค์
งชาติการมหาชน)
(องค์การมหาชน)
17 หน่
17วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
สถาบันสถาบั
พระบรมราชชนก
นพระบรมราชชนก
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กระทรวงอุ
กระทรวงอุ
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมโรงงานอุ
กรมโรงงานอุ
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมส่งกรมส่
เสริมอุงตเสริ
สาหกรรม
มอุตสาหกรรม
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
กรมอุตกรมอุ
สาหกรรมพื
ตสาหกรรมพื
้นฐานและการเหมื
้นฐานและการเหมื
องแร่ องแร่
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานคณะกรรมการอ้
สานักงานคณะกรรมการอ้
อยและน้
อยและน้
าตาลทราย
าตาลทราย
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานปลั
สานักงานปลั
ดกระทรวงอุ
ดกระทรวงอุ
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานมาตรฐานผลิ
สานักงานมาตรฐานผลิ
ตภัณฑ์ตอภัุตณ
สาหกรรม
ฑ์อุตสาหกรรม
7 กรมหรื
7 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานเศรษฐกิ
สานักงานเศรษฐกิ
จอุตสาหกรรม
จอุตสาหกรรม
8 รัฐ8วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
การนิคการนิ
มอุตสาหกรรมแห่
คมอุตสาหกรรมแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
9 องค์9การมหาชน
องค์การมหาชน
(ตามพระราชบั
(ตามพระราชบั
ญญัติเฉพาะ)
ญญัติเฉพาะ)
สานักงานส่
สานักงเสริ
งานส่
มวิงสเสริ
าหกิมวิจสขนาดกลางและขนาดย่
าหกิจขนาดกลางและขนาดย่
อม อม
ไม่สังกัไม่
ดสสานั
ังกักดนายกรั
สานักนายกรั
ฐมนตรีฐมนตรี
กระทรวง
กระทรวง
หรือทบวง
หรือทบวง
ที่ ที่
ประเภทประเภท
หน่วยงาน
หน่วยงาน
1 กรมหรื
1 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานคณะกรรมการป้
สานักงานคณะกรรมการป้
องกันและปราบปรามการทุ
องกันและปราบปรามการทุ
จริตในภาครั
จริตในภาครั
ฐ ฐ
2 กรมหรื
2 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานคณะกรรมการพิ
สานักงานคณะกรรมการพิ
เศษเพื่อเศษเพื
ประสานงานโครงการ
่อประสานงานโครงการ
อันเนื่ออังมาจากพระราชด
นเนื่องมาจากพระราชด
าริ าริ
3 กรมหรื
3 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานต
สานัการวจแห่
งานตารวจแห่
งชาติ งชาติ
4 กรมหรื
4 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานป้
สานักองานป้
งกันและปราบปรามการฟอกเงิ
องกันและปราบปรามการฟอกเงิ
น น
5 กรมหรื
5 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานพระพุ
สานักงานพระพุ
ทธศาสนาแห่
ทธศาสนาแห่
งชาติ งชาติ
6 กรมหรื
6 กรมหรื
อเทียบเท่
อเทีายบเท่า
สานักงานราชบั
สานักงานราชบั
ณฑิตยสภา
ณฑิตยสภา
7 กองทุ
7 นกองทุน
กองทุนกองทุ
เพื่อความเสมอภาคทางการศึ
นเพื่อความเสมอภาคทางการศึ
กษา กษา
8 รัฐ8วิสาหกิ
รัฐวิจสาหกิจ
โรงพิมพ์โรงพิ
ตารวจ
มพ์ตสารวจ
านักงานต
สานัการวจแห่
งานตารวจแห่
งชาติ งชาติ
9 หน่9วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
กองอานวยการรั
กองอานวยการรั
กษาความมั
กษาความมั
่นคงภายในราชอาณาจั
่นคงภายในราชอาณาจั
กร กร
10 หน่
10วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
ศูนย์อานวยการบริ
ศูนย์อานวยการบริ
หารจังหวั
หารจั
ดชายแดนภาคใต้
งหวัดชายแดนภาคใต้
11 หน่
11วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
สานักงานคณะกรรมการกิ
สานักงานคณะกรรมการกิ
จการกระจายเสี
จการกระจายเสี
ยง กิจการโทรทั
ยง กิจการโทรทั
ศน์ และศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่
กิจการโทรคมนาคมแห่
งชาติ งชาติ
12 หน่
12วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั
ฒนาพิเฒศษภาคตะวั
นาพิเศษภาคตะวั
นออก นออก
13 หน่
13วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
องค์การกระจายเสี
องค์การกระจายเสี
ยงและแพร่
ยงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่
ภาพสาธารณะแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
14 หน่
14วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
ธนาคารแห่
ธนาคารแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
15 หน่
15วยงานของรั
หน่วยงานของรั
ฐอื่น ๆฐอื่น ๆ
สานักงานคณะกรรมการการแข่
สานักงานคณะกรรมการการแข่
งขันทางการค้
งขันทางการค้
า า
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สถาบันสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
ที่ ที่
ประเภทประเภท
1 สถาบั
1 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
2 สถาบั
2 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
3 สถาบั
3 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
4 สถาบั
4 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
5 สถาบั
5 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
6 สถาบั
6 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
7 สถาบั
7 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
8 สถาบั
8 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
9 สถาบั
9 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
10 สถาบั
10 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
11 สถาบั
11 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
12 สถาบั
12 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
13 สถาบั
13 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
14 สถาบั
14 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
15 สถาบั
15 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
16 สถาบั
16 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
17 สถาบั
17 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
18 สถาบั
18 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
19 สถาบั
19 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
20 สถาบั
20 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
21 สถาบั
21 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
22 สถาบั
22 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
23 สถาบั
23 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
24 สถาบั
24 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
25 สถาบั
25 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
26 สถาบั
26 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
27 สถาบั
27 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
28 สถาบั
28 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา
29 สถาบั
29 นสถาบั
อุดมศึนกอุษา
ดมศึกษา

หน่วยงาน
หน่วยงาน
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมยาลั
หาวิยทยาลัย
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทกาฬสิ
ยาลัยนกาฬสิ
ธุ์ นธุ์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเกษตรศาสตร์
ยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทขอนแก่
ยาลัยขอนแก่
น น
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเชียาลั
ยงใหม่
ยเชียงใหม่
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยททัยาลั
กษิณยทักษิณ
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
พระจอมเกล้
าธนบุราี ธนบุรี
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
พระจอมเกล้
าพระนครเหนื
าพระนครเหนื
อ อ
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ
ราชมงคลกรุ
งเทพ งเทพ
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวั
ราชมงคลตะวั
นออก นออก
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั
ราชมงคลธั
ญบุรี ญบุรี
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ราชมงคลพระนคร
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั
ราชมงคลรั
ตนโกสิตนนโกสิ
ทร์ นทร์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้
ราชมงคลล้
านนา านนา
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี
ราชมงคลศรี
วิชัย วิชัย
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ
ราชมงคลสุ
วรรณภูวมรรณภู
ิ มิ
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี
ราชมงคลอี
สาน สาน
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเทคโนโลยี
ยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีสุรนารี
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทธรรมศาสตร์
ยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทนครพนม
ยาลัยนครพนม
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทนราธิ
ยาลัวยาสราชนคริ
นราธิวาสราชนคริ
นทร์ นทร์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทนเรศวร
ยาลัยนเรศวร
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทบูยาลั
รพายบูรพา
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทพะเยา
ยาลัยพะเยา
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทมหาจุ
ยาลัยฬมหาจุ
าลงกรณราชวิ
ฬาลงกรณราชวิ
ทยาลัยทยาลัย
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทมหามกุ
ยาลัยมหามกุ
ฏราชวิฏทราชวิ
ยาลัยทยาลัย
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทมหาสารคาม
ยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทมหิยาลั
ดลยมหิดล
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทแม่ยาลั
โจ้ยแม่โจ้
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ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ที่
ประเภทประเภท
สถาบั
30 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
31 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
32 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
33 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
34 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
35 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
36 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
37 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
38 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
39 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
40 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
41 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
42 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
43 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
44 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
45 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
46 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
47 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
48 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
49 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
50 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
51 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
52 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
53 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
54 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
55 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
56 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
57 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
58 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
สถาบั
59 นอุสถาบั
ดมศึกนษา
อุดมศึกษา
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หน่วยงาน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยแม่
ทยาลั
ฟ้าหลวง
ยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยกาญจนบุ
ราชภัฏกาญจนบุ
รี
รี
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยกราชภั
าแพงเพชร
ฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยจัราชภั
นทรเกษม
ฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยชัราชภั
ยภูมิ ฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยเชีราชภั
ยงราย
ฏเชียงราย
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยเชีราชภั
ยงใหม่
ฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยเทพสตรี
ราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยธนบุ
ราชภัรี ฏธนบุรี
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยนครปฐม
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยนครราชสี
ราชภัฏนครราชสี
มา มา
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยนครศรี
ราชภัฏธนครศรี
รรมราชธรรมราช
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยนครสวรรค์
ราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยบ้ราชภั
านสมเด็
ฏบ้าจนสมเด็
เจ้าพระยา
จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยบุราชภั
รีรัมย์ฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยพระนคร
ราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยพระนครศรี
ราชภัฏพระนครศรี
อยุธยา อยุธยา
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยพิราชภั
บูลสงคราม
ฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยเพชรบุ
ราชภัฏรเพชรบุ
ี
รี
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยเพชรบู
ราชภัฏรเพชรบู
ณ์ รณ์
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยภูราชภั
เก็ต ฏภูเก็ต
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยมหาสารคาม
ราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยยะลา
ราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยร้ราชภั
อยเอ็ฏด ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยราชนคริ
ราชภัฏราชนคริ
นทร์ นทร์
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยรราชภั
าไพพรรณี
ฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยลราชภั
าปางฏลาปาง
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยเลย
ราชภัฏเลย
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยวไลยอลงกรณ์
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู
ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ ปถัมภ์
มหาวิทยาลั
มหาวิ
ยราชภั
ทยาลัฏยศรี
ราชภั
สะเกษ
ฏศรีสะเกษ
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ที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ที่
ประเภทประเภท
สถาบั
60 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
61 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
62 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
63 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
64 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
65 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
66 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
67 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
68 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
69 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
70 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
71 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
72 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
73 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
74 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
75 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
76 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
77 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
78 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
79 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
80 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
81 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
82 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
สถาบั
83 นอุสถาบั
ดมศึนกษา
อุดมศึกษา
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หน่วยงาน
หน่วยงาน
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยสกลนคร
ราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยสงขลา
ราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยสวนสุ
ราชภันฏันสวนสุ
ทา นันทา
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยสุราชภั
ราษฎร์
ฏสุธรานี
าษฎร์ธานี
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยสุราชภั
รินทร์ฏสุรินทร์
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยหมู
ราชภั
่บ้าฏนจอมบึ
หมู่บ้านจอมบึ
ง
ง
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยอุราชภั
ดรธานี
ฏอุดรธานี
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยอุราชภั
ตรดิตฏถ์อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลั
มหาวิยราชภั
ทยาลัฏยอุราชภั
บลราชธานี
ฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลั
มหาวิยรามค
ทยาลัาแหง
ยรามคาแหง
มหาวิทยาลั
มหาวิยวลั
ทยาลั
ยลักยษณ์
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลั
มหาวิยศรี
ทยาลั
นคริยนศรีทรวิ
นคริโรฒ
นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลั
มหาวิยศิทลยาลั
ปากร
ยศิลปากร
มหาวิทยาลั
มหาวิยสงขลานคริ
ทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ นทร์
มหาวิทยาลั
มหาวิยสวนดุ
ทยาลัสยิตสวนดุสิต
มหาวิทยาลั
มหาวิยสุทโยาลั
ขทัยยธรรมาธิ
สุโขทัยธรรมาธิ
ราช ราช
มหาวิทยาลั
มหาวิยอุทบยาลั
ลราชธานี
ยอุบลราชธานี
สถาบันการพยาบาลศรี
สถาบันการพยาบาลศรี
สวรินทิรสาวริสภากาชาดไทย
นทิรา สภากาชาดไทย
สถาบันดนตรี
สถาบักนัลดนตรี
ยาณิกวัฒ
ลยาณิ
นา วัฒนา
สถาบันเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดาจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวันปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้
พระจอมเกล้
าเจ้าคุณาทหารลาดกระบั
เจ้าคุณทหารลาดกระบั
ง
ง
สถาบันบัสถาบั
ณฑิตนพับัฒณนบริ
ฑิตพัหฒารศาสตร์
นบริหารศาสตร์
สถาบันวิสถาบั
ทยาลันยวิชุทมยาลั
ชนยชุมชน
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
พ.ศ.2562 20
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.
2562 เป็นปีแรกที่ได้มีการทบทวนกรอบการประเมินและรายละเอียดต่าง ๆ ที่นามาสู่พัฒนาการ
สาคัญของการประเมิน ITA ในหลายด้าน หลักสาคัญคือการประเมินที่มุ่งประเมินจากมุมมองหรือ
สายตาของประชาชน จาแนกออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่ (1) มุมมองการรับรู้ของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งพบว่ามีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 407,109 คน (2) มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือ
มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 599,166 คน และ (3) มุมมมองของประชาชนทั่วไป
คือ การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน ซึ่งสารวจจาก
8,299 เว็บไซด์
โดยผลการดาเนิ นงานในขั้นแรกพบว่าหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นกลุ่ มเป้าหมายการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 8,299 หน่วยงาน สามารถดาเนินการลงทะเบียนและเปิดใช้
งานระบบ ITAS ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100 ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลบุคลากรภาครัฐและข้อมูล
ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่าสามารถดาเนินการได้ คิดเป็น ร้อยละ 99.98
ขั้ น ตอนของการส ารวจการรั บ รู้ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการประเมิน ITA อย่างดียิ่ง โดยมีจานวนหน่วยงานที่ดาเนินครบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ประเมินที่กาหนดกว่า ร้อยละ 99.69 ขั้นตอนการสารวจข้อมูลการรับรู้ของผู้รับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงานภาครัฐ สามารถสารวจข้อมูลได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดทุกหน่วยงานร้อยละ
100 และขั้นตอนการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ระดับของการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยนงานภาครัฐตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐดาเนินการตอบแบบ OIT คิดเป็นร้อยละ 97.35 โดยสรุปแล้วมีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ดาเนินการครบตามขั้นตอนที่กาหนดจานวน 8,058 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 97.10 และ
ดาเนินการไม่ครบตามขั้นตอนจานวนเพียง 241 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.9
สรุปผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉลี่ยในภาพรวมพบว่ามีผลการ
ประเมิน 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยรวมหน่วยงานภาครัฐของไทยมีผล
การประเมินในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเกณฑ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ
(21) ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่กาหนด คือมีผลการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป
แล้วพบว่า มีหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ หรือมีระดับ A และ AA มีจานวน = 970
หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น
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สานักงาน ป.ป.ช. (2563), ประกาศสานักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
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การประมิน ITA ซึ่งถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทุกกลุ่มประเภทมาก
ที่สุด มีผลการประเมินแบ่งตามประเภทของหน่วยงานภาครัฐ สรุปได้ ดังนี้
ประเภท
คะแนนเฉลี่ย
องค์กรอิสระ
86.60 คะแนน
องค์กรศาล
91.93 คะแนน
องค์กรอัยการ
90.61 คะแนน
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
90.35 คะแนน
กรมหรือเทียบเท่า
87.63 คะแนน
รัฐวิสาหกิจ
88.88 คะแนน
องค์การมหาชน
87.77 คะแนน
กองทุน
83.20 คะแนน
หน่วยงานของรัฐอี่น ๆ
82.13 คะแนน
สถาบันอุดมศึกษา
86.06 คะแนน
จังหวัด
83.64 คะแนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
77.69 คะแนน
เทศบาลนคร
76.06 คะแนน
เทศบาลเมือง
70.28 คะแนน
เทศบาลตาบล
66.42 คะแนน
องค์การบริหารส่วนตาบล
64.86 คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
61.58 คะแนน
การประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับ กระทรวง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ และกองทุน ภายใต้การกากับของ
แต่ละกระทรวง มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
ประเภท
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คะแนนเฉลี่ย
87.37 คะแนน
85.05 คะแนน
90.04 คะแนน
87.04 คะแนน
87.19 คะแนน
85.34 คะแนน
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ประเภท
ประเภท
กระทรวงการอุ
กระทรวงการอุ
ดมศึดกมศึ
ษากวิษา
ทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวั
วิจัยและนวั
ตกรรม
ตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิ
กระทรวงดิ
จิทัลจเพืิท่อัลเศรษฐกิ
เพื่อเศรษฐกิ
จและสั
จและสั
งคม งคม
กระทรวงทรั
กระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
พยากรธรรมชาติ
และสิและสิ
่งแวดล้
่งแวดล้
อม อม
กระทรวงพลั
กระทรวงพลั
งงานงงาน
กระทรวงพาณิ
กระทรวงพาณิ
ชย์ ชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุ
กระทรวงยุ
ติธรรม
ติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวั
กระทรวงวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม
กระทรวงศึ
กระทรวงศึ
กษาธิกกษาธิ
าร การ
กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุ
ข ข
กระทรวงอุ
กระทรวงอุ
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
ไม่สังไม่กัดสสังกัานัดสกานั
นายกรั
กนายกรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
กระทรวง
กระทรวง
หรือหรื
ทบวง
อทบวง

คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
่ย ่ย
86.32
86.32
คะแนน
คะแนน
85.72
85.72
คะแนน
คะแนน
86.93
86.93
คะแนน
คะแนน
89.44
89.44
คะแนน
คะแนน
88.45
88.45
คะแนน
คะแนน
86.12
86.12
คะแนน
คะแนน
87.09
87.09
คะแนน
คะแนน
88.19
88.19
คะแนน
คะแนน
87.44
87.44
คะแนน
คะแนน
87.88
87.88
คะแนน
คะแนน
89.59
89.59
คะแนน
คะแนน
85.87
85.87
คะแนน
คะแนน
86.18
86.18
คะแนน
คะแนน
87.79
87.79
คะแนน
คะแนน
85.83
85.83
คะแนน
คะแนน

การประเมิ
การประเมิ
นในมินตในมิ
ิพื้นตทีิพ่ขื้นองประเทศไทย
ที่ของประเทศไทย
ซึ่งได้ซึแ่งก่ได้หแน่ก่วหยงานภาครั
น่วยงานภาครั
ฐภายใต้
ฐภายใต้
การบริ
การบริ
หารราชการ
หารราชการ
ในระดั
ในระดั
บพื้นบทีพื่ ประกอบด้
้นที่ ประกอบด้
วยส่วนราชการส่
ยส่วนราชการส่
วนภูวมนภู
ิภาคมิภและส่
าค และส่
วนราชการส่
วนราชการส่
วนท้วอนท้
งถิ่นองถิซึ่งนจาแนกออกเป็
ซึ่งจาแนกออกเป็
น น
9 ภูม9ิภภูาคทั
มิภาคทั
่วประเทศ
่วประเทศ
มีผลการประเมิ
มีผลการประเมิ
นสรุนปสรุ
ดังนีป้ดังนี้
ประเภท
ประเภท
คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
่ย ่ย
ภูมิภภูาคที
มิภาคที
่ 1 หน่
่ 1วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐในพืฐ้นในพื
ที่จ้นังหวั
ที่จดังหวั
ชัยดนาท
ชัยนาท
นนทบุ
นนทบุ
รี ปทุรมี ปทุ
ธานีมธานี
70.92
70.92
คะแนน
คะแนน
พระนครศรี
พระนครศรี
อยุธยา
อยุธลพบุ
ยา ลพบุ
รี สมุรที สมุ
รปราการ
ทรปราการ
สระบุสระบุ
รี สิงรห์ี บสิงุรห์ี และอ่
บุรี และอ่
างทาง
างทาง
ภูมิภภูาคที
มิภาคที
่ 2 หน่
่ 2วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐในพืฐ้นในพื
ที่จ้นังหวั
ที่จดังหวั
จันดทบุ
จันรทบุ
ี ฉะเชิ
รี ฉะเชิ
งเทรางเทรา
ชลบุชลบุ
รี ตราด
รี ตราด
67.88
67.88
คะแนน
คะแนน
นครนายก
นครนายก
ปราจีปราจี
นบุรนี ระยอง
บุรี ระยอง
สระแก้
สระแก้
ว ว
ภูมิภภูาคที
มิภาคที
่ 3 หน่
่ 3วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐในพืฐ้นในพื
ที่จ้นังหวั
ที่จดังหวั
ชัยดภูชัมยิ นครราชสี
ภูมิ นครราชสี
มา บุมราีรัมบุย์รีรยโสธร
ัมย์ ยโสธร
59.30
59.30
คะแนน
คะแนน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สุรินสุทร์รินอุทร์
บลราชธานี
อุบลราชธานี
และอและอ
านาจเจริ
านาจเจริ
ญ ญ
ภูมิภภูาคที
มิภาคที
่ 4 หน่
่ 4วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐในพืฐ้นในพื
ที่จ้นังหวั
ที่จดังหวั
กาฬสิ
ด กาฬสิ
นธุ์ ขอนแก่
นธุ์ ขอนแก่
น นครพนม
น นครพนม
บึงกาฬ
บึงกาฬ
63.29
63.29
คะแนน
คะแนน
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ร้อยเอ็
ร้อดยเอ็
เลยด เลย
สกลนคร
สกลนคร
หนองคาย
หนองคาย
หนองบั
หนองบั
วลาภูวลและอุ
าภู และอุ
ดรธานี
ดรธานี
ภูมิภภูาคที
มิภาคที
่ 5 หน่
่ 5วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐในพืฐ้นในพื
ที่จ้นังหวั
ที่จดังหวั
เชีดยงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
น่านน่แพร่
าน แพร่
พะเยา
พะเยา
69.09
69.09
คะแนน
คะแนน
แม่ฮแม่
่องสอน
ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาปาง
และลและล
าพูนาพูน
ภูมิภภูาคที
มิภาคที
่ 6 หน่
่ 6วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐในพืฐ้นในพื
ที่จ้นังหวั
ที่จดังหวั
กาแพงเพชร
ด กาแพงเพชร
ตากตาก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
พิจิตพิร จิตร
65.40
65.40
คะแนน
คะแนน
พิษณุพิโษลกณุโเพชรบู
ลก เพชรบู
รณ์ สุรณ์
โขทัสุยโขทั
อุตยรดิอุตถ์รดิและอุ
ตถ์ และอุ
ทัยธานี
ทัยธานี
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ประเภท
ภูมิภาคที่ 7 หน่วนยงานภาครัฐในพื้นที่จัดหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
ภูมิภาคที่ 8 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา
ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี
ภูมิภาคที่ 9 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา
สงขลา และสตูล

คะแนนเฉลี่ย
68.66 คะแนน
67.46 คะแนน
71.58 คะแนน

ประเภทของหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์กรศาล องค์กร
อัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา และประเภทหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีคะแนนเฉลี่ยและ
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้
ประเภทหน่วยงาน
สูงสุด 3 อันดับ
องค์กรศาล
องค์กรอัยการ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
น้อยที่สุด 3 อันดับ
อปท.รูปแบบพิเศษ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาลตาบล

ผลการประเมินเฉลี่ย

ร้อยละของ
หน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์

91.93
90.61
90.35

100.00
100.00
100.00

61.58
64.86
66.42

0.00
7.26
8.78

หมายเหตุ

ผลการประเมินหน่วยงานทาให้ทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการ
ดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
เป็นที่ยอมรับของประชาชน และประการสาคัญคือ สานักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าจะส่งผลต่อการ
จั ด อั น ดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index : CPI) โดยองค์ ก รเพื่ อ ความ
โปร่งใสนานาชาติ ให้ มีคะแนนเพิ่มขึ้น นาไปสู่ การจัดอันดับที่ ดี ขึ้น ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทย
ได้คะแนน 36.0 จากคะแนนเต็ม 100 อยู่ในอันดับที่ 101 จากประเทศที่ถูกประเมิน 180 ประเทศ
แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
ทาให้สถานการณ์การทุจริตคลี่คลายไปในทางที่ดี โดยประเด็นที่ได้คะแนนค่อนข้างต่าจากแหล่งข้อมูล
ส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ สินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ
ความโปร่งใสในระบบงบประมาณ
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สาหรั บสรุป ผลการประเมินในภาพรวมที่สาคัญอีกมิติหนึ่งคือ สรุปผลการประเมินในราย
เนื้อหาของการประเมิน ซึ่งจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยจะแสดงให้เห็นภาพว่าหน่วยงานภาครัฐ
ในภาพรวมของประเทศไทยนั้น มีลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละด้านเป็นอย่างไร
โดยจะพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
88.72 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
79.91 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
82.66 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.21 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.24 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
77.74 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
74.72 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
52.69 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
42.34 คะแนน
เป้าหมายที่สาคัญของการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐนั้น
ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ก าหนด
เป้าหมายในระยะแรกไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีผลประเมิน ITA ผ่าน
เกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยต่อมาได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายรายปี คือในปี
2562 ค่าเป้าหมายคือร้อยละ 35 ปี 2563 ค่าเป้าหมายคือร้อยละ 50 ปี 2564 ค่าเป้าหมายคือ
ร้อยละ 65 และปี 2565 ค่าเป้าหมายคือร้อยละ 80
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4. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 21
4.1 ความสาคัญของดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มาจากการเก็บข้อมูล สถานการณ์การทุจริตของแต่ละประเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
จ านวน 32 แหล่ ง ขั อ มู ล ประเมิ น โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ ( Tansparency
International : TI ) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี
เมื่อปี ค.ศ.1993 มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตในทุกรูปแบบด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริต การประเมินแต่ละประเทศ
จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 แหล่งข้อมูล
ประเทศไทยได้ถูกประเมินจาก 9 แหล่งข้อมูล ได้แก่
1. Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI)
2. Intermational Institute of Management Development : IMD
3. Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG
4. World Economic Forum Executive Opinion Survey : WEF
5. World Justice Project Rule of Law Index : WJP
6. Economist Intellisence Unit Country Risk Ratings : EIU
7. Global Insight Country Risk Ratings : GI
8. Political and Economic Risk Consultancy : PERC
9. Varieties of Democracy Project : V-DEM
4.2 แหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)
ใช้ประเมินประเทศไทย 9 แหล่งข้อมูลข้างต้น สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 22
1) แหล่งข้อมูล Bertelsmann Foundation Transformation Index : BF (BTI)
BTI เผยแพร่ ค ะแนนทุ ก 2 ปี ปี ค.ศ. 2016 เป็ น ปี ล่ า สุ ด ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว ง 1
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ถึง 31 มกราคม ค.ศ. 2015 ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ มี 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและการจัดการของรัฐบาล มี 17 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) ความเป็นรัฐ
2) ส่วนร่วมทางการเมือง 3) หลักนิติธรรม 4) ความมั่นคงของสถาบันประชาธิปไตย 5) การบูรณาการ
ทางการเมืองและสังคม 6) ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 7) องค์การของตลาดและ
การแข่ง ขั น 8) สกุ ล เงิ น และเสถี ยรภาพด้า นราคา 9) ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุล คล 10) ระบอบของรั ฐ
สวัสดิการ 11) ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิ จ 12) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 13) ระดับความยากในการ
21 สานักงาน

หน้า 10-15.

22

ป.ป.ช., ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564), อ้างแล้ว,

รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปีพ.ศ. 2560 (Corruption Perception Index 2017).
(2561). สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://area6. pacc.go.th/wp-content/uploads/2018/02/cpi-2017-21-02-61.pdf
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ทาธุรกิจ 14) ความสามารถในการปฏิบัตินโยบาย 15) การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 16)
การสร้างฉันทามติ และ 17) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางการยกระดับค่าคะแนนของ BF (BTI) สามารถดาเนินการได้หลายแนวทาง
เช่น สร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนตามหลักสิทธิ
มนุษยชน การทางานของสื่ออย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมา การตรวจสอบการทุจริต
ในภาครัฐและภาคการเมืองอย่างเปิดเผย การดาเนินคดีอย่างยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
การสร้างความรับรู้ ให้กับประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมหรือผลงานของหน่วยงานในรูปแบบภาษาอังกฤษ ทั้งยังเป็นการลดช่องว่างในการบิ ดเบือน
ข้อมูลได้ด้วยตลอดจนการทาหน้าที่ขององค์กรอิสระในกระบวนการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
2) แหล่งข้อมูล Intermational Institute of Management Development : IMD
แหล่งข้อมูล IMD สารวจและจัดลาดับความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 61 เขต
เศรษฐกิจทั่วโลก โดยการจัดลาดับตัวชี้วัดทั้ง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ประสิทธิภาพ
ของรัฐ 3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน
IMD เป็นแหล่งข้อมูลที่วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ โดย IMD
ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ.2533 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ IMD ได้สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย 55 สถาบันจากทั่วโลกในการรายงานเกี่ยวกับอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
ประเทศทั่วโลก มีวัตถุป ระสงค์ในการนาเสนอรายละเอียดของประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ล ะประเทศเพื่อสร้ างความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยการประเมินการ
จัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนั้น IMD เป็น 1 ใน 8 แหล่งข้อมูลที่ใช้วัดดัชนีรับรู้การทุจริต
(CPI) ของประเทศไทย การจัดอัน ดับความสามารถทางการแข่งขันในประเทศไทยในประเทศไทย
มี ส มาคมการจั ด การธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย (TMA) ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น Partner with IMD World
Competitiveness Center และมี การด าเนิ น โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement
Program โดย TMA ได้ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกประเทศในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งนาเสนอใน IMD World Competitiveness Yearbook 2015 มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 342
รายการ โดยข้อมูลที่ถูกนามาใช้คานวณอันดับ ประกอบด้วยข้อมูลทางสถิติทุติยภูมิ (Hard Data)
จานวน 138 รายการ ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็น (Survey Data) จานวน 118 รายการ และ
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ยังมีข้อมูลพื้นฐาน(Background) จานวน 86 รายการ ที่ไม่ได้นาไปใช้คานวณ เป็นเพียงการนามาใช้
ประกอบรายงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคะแนน IMD เป็นประเด็นเกี่ยวกับการติดต่อเพื่อขอรับบริการกับ
ส่วนราชการ ซึง่ ในปัจจุบันมีหลายขั้นตอน ต้องติดต่อส่วนราชการหลายแห่งเพื่อดาเนินการขออนุญาต
ต่าง ๆ โดยที่นักธุรกิจหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องขาดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน จึงอาจทาให้เกิด
ช่องทางการทุจริต เช่น การติดสินบนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่มีความทันสมัย เกิดผลกระทบต่อระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ซึ่งส่งผลต่อค่าคะแนนในการ
จัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยได้
แนวทางการยกระดับค่าคะแนน IMD ควรมีการยกระดับขีดความสามารถทางการ
แข่ ง ขั น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ค่ า ดั ช นี รั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ ง เห็ น ควรมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยการปรับปรุง เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย มีการกาหนดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการของหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
มีขั้นตอนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อความสะดวกของประชาชนและนักธุรกิจที่เข้ารับบริการ
3) แหล่งข้อมูล Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG
Intermational Country Risk Guide หรือ ICRG จัดอันดับความเสี่ยงของประเทศ
ต่าง ๆ 3 ด้าน คือด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเงิน มีการรายงานผลทุกเดือน ครอบคลุม
140 ประเทศทั่วโลก คอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านการเมืองของ IG โดยมุ่งไปที่คอร์ รัปชัน
ที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง ซึ่งพบว่ารูปแบบการทุจริตที่นักธุรกิจมีประสบการณ์ตรงและพบมากที่สุด
คือ การเรียกรับสินบน หรือการเรียกรับเงินเพื่ออานวยความสะดวกในการนาเข้า/ส่งออก การประเมิน
ภาษี การคุ้มกันโดยตารวจ ระบบอุปถัมภ์ ระบบพวกพ้อง การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองแบบลับ ๆ
และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของนักการมืองกับนักธุรกิจ
แนวทางการยกระดับ ค่ าคะแนนแหล่ ง ข้อ มู ล ICRG จากข้ อมู ล เกี่ย วกับ ประเด็ น
คาถามที่ ICRG ใช้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันดังกล่าวข้างต้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อดาเนินการในส่วนนี้ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด รวมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องการรับสินบนที่ครอบคลุมกลุ่มผู้กระทาผิดมากขึ้น
กว่าเดิม กล่าวคือ ได้มีการออกกฎหมายห้ามมิให้บุคลใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินอื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้
กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งได้กาหนดความผิดครอบคลุม
ไปถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวหากนิติบุคคลนั้นไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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เพื่อป้องกันการกระทาความผิดนั้น และสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน คือการตัดวงจรระบบอุปถัมภ์
พรรคพวก และเครือญาติในทางที่ผิด จึงจะช่วยยกค่าคะแนน ICRG ได้
4) แหล่งข้อมูล World Economic Forum (Executive Opinion Survey) : WEF
แหล่งข้อมูล Word Economic Forum (Executive Opinion Survey) เป็นหนึ่งใน
แหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินาข้อมูลมาใช้เพื่อจัดทาดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
World Economic Forum จัดทาดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแข่งขัน (Global Competitiveness Index
: GC) ของตนเองเป็นประจาทุกปี ดัชนีชี้วัดความสามารถทางการแข่งขันจะแตกต่างจากดัชนีการรับรู้
การทุ จริ ต (CPI) ขององค์ กรเพื่ อความโปร่ งใสนานาชาติ แต่ อาจจะมี ความสั มพั นธ์ กั นบางประการ
เนื่องจากใช้ข้อมูล ดิบชุดเดียวกัน คือ ข้อ มูล จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
(Executive Opinion Survey)
แนวทางการยกระดั บ ค่ า คะแนน WEF เนื่ อ งจากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามของแหล่ ง ข้อ มูล นี้ คือ นั กธุ รกิ จหรือนั กลงทุ นทั้ งของประเทศไทยและต่า งประเทศ
ซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น การยกระดับค่าคะแนน CPI ของแหล่งข้อมูลนี้ จึงจาเป็นต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย ซึ่งการจัดให้ มีฐานข้อมูล
ของภาครัฐที่ดีและสามารถสื่อสารให้กับ นักธุรกิจต่างชาติ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการบริหารงาน
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมทั้งควรให้ความสาคัญกับข้อร้องเรียนของนักธุรกิจที่
เกิดจากการให้บริการภาครัฐหรือการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนให้สาเร็จลุล่วงไปได้ เพื่อแสดงความตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวด้วย
5) แหล่งข้อมูล World Justice Project Rule of Law Index : WJP
WJP เป็นองค์กรที่ประเมินค่าระดับความโปร่งใสโดยใช้หลักนิติรั ฐป็นเกณฑ์ มีการ
เก็บข้อมูลในทุกปี การคิดระดับคะแนนรวมพิจารณาจาก 8 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 1) การตรวจสอบการ
ใช้อานาจของรัฐบาล 2) การปราศจากการคอร์รัปชันและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 3) การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน 4) สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 5) ความสงบ
เรี ย บร้ อ ยของสั ง คม การไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรงในการแก้ ปั ญ หา 6) การบั ง คั บ ใช้ ฎ หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 7) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ความเป็นอิสระของตุลาการและระยะเวลา
ดาเนิ น การเพื่อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม และ 8) การเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา การ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดจานวนอาชญากรรม การไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพล
และสิทธิของผู้ต้องหา
แนวทางการยกระดับค่า WJP การยกระดับค่าคะแนน WJP เพื่อให้ส่งผลดีต่อการ
ยกระดับค่าคะแนน CPI ย่ อมไม่สามารถทาได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม โดย
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ให้ความสาคัญกับระบบธรรมาภิบาล กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการขั้นตอน
ต่าง ๆ อาทิ การจาแนกประเภทคดีและจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริต การกาหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีกาหนดกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณาคดีอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ การกาหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อลดปัญหาการทุจริต ซึ่งแนวทางเหล่านี้
ล้วนนาไปสู่การยกระดับค่าคะแนน CPI ในอนาคตทั้งสิ้น
6) แหล่งข้อมูล Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings : EIU
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (EIU) เป็น 1 ใน ๙ แหล่งข้อมูล
ที่องค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Tansparency International : TI) น ามาใช้ในการประเมิน
เพื่อจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงลึกที่เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญ มีประเทศที่ EIU ทาการวิเคราะห์ทั้งสิ้นมากกว่า
140 ประเทศ
EIU จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคมของทุกปี
ใน 3 ด้ า น คื อ (1) ด้ า นการเมื อ ง การปกครองและการบริ ห ารงานของรั ฐ (2) ด้ า นการใช้ จ่ า ย
งบประมาณของรัฐ และ (3) ด้านหน่วยงานและระบบการตรวจสอบการบริหารงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐ และข้อมูลจะถูกนามาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของ EIU จานวน 2 – 3 คน ซึ่งคาถาม
ของแหล่งข้อมูล EIU ที่ TI นาไปวิเคราะห์มีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้ 1) มีกระบวนการขั้นตอนและความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ โ ปร่ ง ใสในการบริ ก ารจั ด สรร และการใช้ จ่ า ยงบประมาณหรื อ ไม่ 2) มี ก ารน าเงิ น
งบประมาณไปดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน หรือบุคคล หรือพรรคการเมืองหรือไม่ 3) มีการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยขาดความรับผิดชอบหรือไม่ 4) มีการใช้ทรัพยากรของทางราชการหรือ
ส่ ว นรวมไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ 5) มีก ารแต่ งตั้ ง ข้ า ราชการหรื อเจ้ า หน้ าที่ โ ดยตรงจากรั ฐ บาลหรื อ ไม่
6) มีห น่ว ยงานอิสระในการตรวจสอบการบริห ารจัดการงบประมาณการเงิน ของหน่วยงานนั้ น ๆ
หรือไม่ 7) มีหน่วยงานอิสระด้านยุติธรรมที่มีอานาจในการตรวจสอบ ไต่สวนรัฐมนตรี ผู้บริหารหรือ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ เรื่ องการใช้อานาจหน้าที่โ ดยมิช อบหรือไม่ และ 8) มี ธ รรมเนียมการให้ สิ น บน
เพื่อการได้มาซึ่งสัญญาสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่
แนวทางการยกระดับค่าคะแนนแหล่งข้อมูล EIU สามารถดาเนินการได้ด้วยแนวทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณการใช้จ่า ย และการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ให้ประสาน
เข้า ถึง ได้ ง่า ยทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ซึ่ งประเด็ นนี้ เกี่ ยวข้ อ งกั บ พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
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103/7 เกี่ย วกับ การเปิ ดเผยราคากลาง การคานวณราคากลาง และการแสดงบั ญชี รั บ จ่ายของ
คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ขณะที่รัฐบาลอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง อันมีส่ว น
สาคัญที่จะทาให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น และการที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาบั ง คั บ ใช้ ก็ มี ส่ ว นช่ ว ยยกระดั บ
ค่าคะแนน EIU
7) แหล่งข้อมูล Global Insight Country Risk Ratings : GI
องค์กรที่ประเมินค่า GI คือบริษัท HIS Inc. ปัจจัยหลักที่ประเมิน คือ ความเสี่ยงด้าน
การบริการปัจ จัย รอง ได้แก่ ความเสี่ ย งด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาษี และความมั่นคง
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานในภาคธุ ร กิ จ และการลงทุ น การประเมิ น ความเสี่ ย งจะประเมิ น จาก
นักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ และได้รับข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าและผู้ทาสัญญากั บภาครัฐ
ของประเทศนั้ น ๆ นั กลงทุน นั กธุร กิจ ผู้ รับงานอิส ระ เครือข่ายนักข่าว และสถานการณ์ที่ส าคัญ
ในแต่ละวันจะถูกนามาประเมินด้วย
คาถามของผู้เชี่ยวชาญจะเน้นไปที่การประเมินการทุจริตที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
ของภาคธุรกิจเอกชนเป็นหลัก โดยถามเกี่ยวกับมุมมองหรือประสบการณ์ของนักธุรกิจที่มีเกี่ยวกับการ
ทุจริต ตัวอย่างคาถาม เช่น
- การคอร์รัปชันมีผลต่อการดาเนินธุรกิจหรือไม่ การเมืองและเศรษฐกิจมีผลต่อการ
คอร์รัปชันหรือไม่
- ในมุมมองของนักธุรกิจ การคอร์รัปชันสัมพันธ์กับการอนุญาตให้ทาธุรกิจหรือไม่
และส่งผลต่อนโยบายและการตัดสินใจอย่างไร
แนวทางการยกระดับค่าดัชนี GI จากข้อมูลประเด็นคาถามในการประเมินค่าคะแนน
GI นั้นแสดงให้เห็นว่า การประเมินให้ความสาคัญกับปัญหาการคอร์รัปชันที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ
เป็นหลัก ตั้งแต่การขอใบอนุญาตทางธุรกิจที่ต้องประสบปัญหาการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐจนถึงระดับ
การคอร์ รั ป ชัน ทางการเมื องหรื อในระดั บนโยบาย ซึ่ง ในปัจ จุบั นการที่รั ฐ บาลให้ ความส าคัญ กั บ
การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการกาหนดให้มาตรการทางกฎหมาย อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กฎหมายเรื่องความรับผิด
ของนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมให้นิติบุคคลจัดทามาตรการ
ป้องกันมิให้มีการกระทาผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ตามบทบัญญัติมาตรา 123/5 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ก็มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
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8) แหล่งข้อมูล Political and Economic Risk Consultancy : PERC
องค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (TI) น าข้ อ มู ล ของ PERC มาใช้ จั ด ท าดั ช นี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในท้องถิ่นและ
นักธุรกิจชาวต่างชาติในแต่ละประเทศ โดยการสัมภาษณ์ การสอบถามทางโทรศัพท์ และการตอบ
แบบสารวจออน์ไลน์ โดยถามเกี่ยวกับประเทศที่พวกเขาทางานอยู่และประเทศของเขาเอง
ข้อมูลที่นามาใช้จัดทา CPI ปี ค.ศ. 2015 เป็นข้อมูลจากการสารวจระหว่างเดือน
มกราคม ค.ศ. 2015 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 และตีพิมพ์ในวารสารเดือนเมษายน ค.ศ. 2015
PERC ใช้วิธีการสารวจการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อการคอร์รัปชัน โดยมีคาถาม ดังนี้
- ท่านจะให้คะแนนปัญหาการทุจริตในประเทศที่ท่านทางานหรือประกอบธุรกิจเท่าใด
- ปัญหาการทุจริตในประทศของท่านลดลง เท่าเดิม หรือเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่แล้ว
- การคอร์รัป ชั นในแง่มุมใดหรือในเรื่องใดที่ท่านเห็นว่ามีความสาคัญต่อประเทศ
ของท่านมากที่สุด
ทั้งนี้ ในการคานวณค่า CPI จะใช้คาตอบจากคาถามแรกเท่านั้น กาหนดระดับคะแนน
ตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยค่า 0 หมายถึง มีปัญหาการทุจริตน้อยที่สุด และระดับ 10 หมายถึง มีปัญหาการ
ทุจริตมากที่สุด
แนวทางการยกระดับค่า PERC จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเร่งสารวจและเสริมสร้างทัศนคติ มุมมองการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักธุรกิจภายในประเทศและนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยในช่ว งเวลาก่อนการสารวจและในระหว่างการสารวจ คือ ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีน าคมของทุกปี โดยให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ที่มีห น้าที่กากับดูแล หรือที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ
ภาคธุรกิจเอกชน ดาเนินการสารวจการรับรู้หรือทัศนคติในมุมมองของนักธุรกิจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
การทุจริตในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาการทุจริตในการดาเนินงานของธุรกิจภาคเอกชนเอง เพื่อเสนอ
ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดทามาตรการหรือกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างแท้จริงและยั่งยืน และการนาเสนอข้อมูลการดาเนินการของภาครัฐต้องมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ครอบคลุมทุกกระบวนการ ขั้นตอน และนาเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นการง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของนักธุรกิจต่างประเทศด้วย
9) แหล่งข้อมูล Varieties of Democracy Project : V-DEM
V-DEM เป็นตัวชี้วัดด้านประชาธิปไตยวัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย
การเลื อ กตั้ ง เสรี ภ าพ เปิ ด ให้ มีก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ความเห็ น พ้ อ งต้ องกั น ของทุ ก ฝ่ า ย
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4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)ของประเทศไทย 23
ในปี พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) เสนอสรุปได้ ดังนี้
1) ข้อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.) ได้แก่ ให้สานักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการยกระดับ
ค่าคะแนน CPI และให้สานักงาน ป.ป.ท. ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนหรือมูลนิธิที่มีความพร้อม
เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสาคัญของการยกระดับค่าคะแนน CPI
2) ข้อเสนอต่อรัฐ บาล เช่น รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานหลักและหน่ว ยงานรอง
เพื่อรับผิดชอบการยกระดับค่าคะแนน CPI ในทุกแหล่งข้อมูล รัฐบาลต้องนาแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีกลไก
การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) เป็นต้น
3) ให้สานักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
(1) ประเด็ น การบู ร ณาการการดาเนิ น งานร่ ว มกัน ในประเด็ น ต่ าง ๆ กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเห็นว่า สานักงาน ป.ป.ท. ควรเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนน CPI
ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. และควรกาหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
เพื่อดาเนินการร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. และ
(2) ประเด็ น การสนั บ สนุ น งบประมาณและการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพิ่ ม เติ ม
สานักงบประมาณเห็นว่า สานักงาน ป.ป.ท. ควรพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างของ
หน่ว ยงานที่มีอยู่ เดิมเป็ นล าดับแรกก่อน เพื่อไม่ให้ เกิดการซ้าซ้อนของภารกิจและก่อให้ เกิดภาระ
งบประมาณรายจ่ายเกินความจาเป็น เป็นต้น

23

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ระยะที่ 2, 12 กุมภาพันธ์ 2562.

88
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
คณะผู้ศึกษาได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปได้ดังนี้
รายงานศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่ องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่ อยกระดั บ
ดัชนีการรับรู้ การทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 24 รายงาน
การศึกษาวิจัยมีเป้าหมายเพื่อให้สานักงาน ป.ป.ช. ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ITA ซึ่งเป็น
เครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ที่นาไปสู่การยกระดับคะแนน CPI ของ
ไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งให้ ITA มาตรฐานสากลสามารถป้องกันการทุจริตที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกได้ โดยสานักงาน ป.ป.ช. มีเป้าหมายจะนาการประเมิน ITA ที่ปรับปรุงตามผลการศึกษา
ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระบวนการศึกษามีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ศึกษาความ
เชื่ อมโยงระหว่า ง CPI กับ ITA ของส านั ก งาน ป.ป.ช. 2) พัฒ นาเครื่อ งมื อการประเมิน ของ ITA
ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดค่าการรับรู้การทุจริตของ CPI และ 3) จัดทาข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการประเมิน ITA ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ จ ะน าไปสู่
การยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
1) ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง CPI กับ ITA ของสานักงาน ป.ป.ช.
1.1 แนวทางประเมิน CPI
องค์ ก ารประเมิ น ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International : TI)
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท าการประเมิ น การรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต ตามดั ช นี CPI ได้ ค านวณค่ า CPI โดยใช้ ข้ อ มู ล จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล แตกต่ า งกั น แต่ มี เ กณฑ์ ก ารเลื อ กแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ เช่ น วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และ
การประเมินมีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การวัดต้องมีความละเอียดที่แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละระดับมากพอ ข้อมูลที่ นามาใช้สามารถนามาเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศได้ เป็นต้น โดย TI จะนาคะแนนของแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาปรับให้เข้าระบบคะแนน 0 - 100
โดย 0 หมายถึงการรับรู้การทุจริตสูงสุด และ 100 คือการรับรู้การทุจริตต่าสุด
ในปี 2559 มีแหล่งข้อมูลที่ TI นามาใช้ 13 แหล่ง แต่ในส่วนของประเทศไทย TI
ใช้แหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่ประเมินข้อมูล ผู้ประเมิน วิธีการประเมิน
และคาถามที่ TI เลือกนามาใช้ในการคานวณดัชนี CPI ดังนี้

24

ธานี ชัยวัตน์ และคณะ. (๒๕๖๐). รายงานศึกษาวิจยั และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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1.2 แนวทางประเมิน ITA
สานักงาน ป.ป.ช. ได้นา ITA มาใช้เมื่อปี 2556 โดยเป็นการบูรณาการเครื่องมือ
ประเมินเกี่ยวกับการทุจริตที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ 2 ระบบ คือ การประเมิน ความพยายามในการ
ต่อต้านการทุจริต และระดับการทุจริตในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) ให้ เป็นระบบเดียว
โดยกรอบการประเมินITA มี 5 ดัชนี คือ
(1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency index) มี 2 ตัวชี้วัด คือ การเปิดเผยข้อมูล
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability index) มี 2 ตัวชี้วัด คือ ความพร้อม
รับผิดและเจตจานงสุจริต
(3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-free index)
มี 3 ตัวชี้วัด คือ การถูกชี้มูลความผิด การทุจริตต่อหน้าที่ และความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(4) ดัช นีวัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity culture index) มี 3 ตัว ชี้วัด
คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
(5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Working integrity index) มี 2 ตัวชี้วัด
คือมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน
ในการประเมินดัชนี 5 ประเภทดังกล่าว ใช้เครื่องมือการประเมินร่วมกัน 3 เครื่องมือ
คือ 1) การสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน 2) การสารวจความเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และ 3) การสารวจความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก
2) พัฒนาเครื่องมือการประเมินของ ITA ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดค่าการรับรู้การทุจริต
ของ CPI
ผลการศึกษาเพื่อออกแบบการประเมิน ITA ระยะที่ 2
2.1 เปรียบเทียบการประเมิน CPI และ ITA
จากการศึกษาแนวทางประเมิน CPI และ ITA คณะผู้วิจัยพบความแตกต่างระหว่าง
การประเมินใน 2 ระบบ เช่น
(1) จากการศึกษาแนวทางประเมิน CPI และ ITA คณะผู้วิจัยพบความแตกต่าง
ระหว่างการประเมินใน 2 ระบบ เช่น
- CPI เน้นประเมินทัศนคติเพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าเป็นตัววัดระดับ คอร์รัป
ชันที่ดีที่สุด ในขณะที่ ITA มีการวัดทั้งทัศนคติ ประสบการณ์ และพยานหลักฐาน
- CPI มี ก ารประเมิ น ทั้ ง การคอร์ รั ป ชั น ทางตรง (การจ่ า ยสิ น บน การใช้
งบประมาณไม่ ถู ก ต้ อ ง) และทางอ้ อ ม (การใช้ อ านาจโดยมิ ช อบ การใช้ ท รั พ ย์ สิ นของราชการ

90
เพื่อประโยชน์ ส่วนตน) รวมถึงการเปลี่ย นแปลงคอร์รัปชัน (improvement) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
(ความตั้ ง ใจ การแสดงออกของผู้ บ ริ ห าร มาตรการ การลงโทษหรื อ ด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท า ผิ ด
ความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน) ในขณะที่ ITA ประเมินคอร์รัปชันทางตรงเป็นหลัก
(2) หลักการการออกแบบ ITA ระยะที่ 2 (ITA.2)
ในการออกแบบการประเมิน ITA.2 นอกจากการคานึงถึงหลักการการประเมิน
ที่ดี โ ดยทั่ว ไปแล้ ว คณะผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ค านึ ง ถึง ข้ อพิ จารณาอื่ น ๆ เช่ น ความหลากหลายของผู้ ต อบ
แบบสอบถามและการประเมินที่ครอบคลุมการคอร์รัปชันทั้งทางตรงทางอ้อม และการเปลี่ยนแปลง
ในช่ว งเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ ห น่ว ยงานที่รับการประเมินต้องได้รับประโยชน์ จากการประเมิน
โดยนาไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการพัฒนาหน่ วยงานมากกว่าทาให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกิดความกังวล และการช่วยให้ดัชนี CPI ของประเทศดีขึ้นในระยะยาว
- CPI ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ทาให้มีความหลากหลายของผู้ตอบแบบสอบถาม
รวมถึงมีการประเมินที่มาจากประชาชนโดยตรง ทาให้ครอบคลุมประเด็นการมีส่วนร่วมความโปร่งใส
และการเปิดเผยข้อมูล ในขณะที่ ITA กลุ่มประชากรที่ทาการสารวจใช้ข้อมูลที่ได้จากหน่วยราชการนั้น ๆ
จึงได้แหล่งข้อมูลเฉพาะผู้ที่อยู่ในหน่วยงานราชการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยราชการนั้น ๆ เท่านั้น
(3) การออกแบบเครื่องมือและวิธีการประเมิน ITA.2
คณะผู้วิจัยได้ทาการออกแบบเครื่องมือและวิธีการประเมิน ITA.2 ตามหลักการ
ข้างต้นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 การกาหนดกลุ่มประชากร และการเก็บข้อมูล
กลุ่มประชากรในการประเมินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
คือ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในหน่วยงานในทุกระดับและทุกตาแหน่งที่ทางานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
(2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก คือ บุคคล บริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มีการติดต่อกับหน่วยงานนั้น ๆ
ทั้งการติดต่อเล็กน้อยและการติดต่อที่มีมูลค่ามาก เช่น การประมูล สัมปทาน การขอใบอนุญาตภายใน
ปีงบประมาณนั้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ (3) ประชาชนทั่วไปที่อาจมีการ
ติดต่อหรือไม่มีการติดต่อกับ หน่ วยงานนั้ น ในประชากร 2 กลุ่มแรกใช้แบบสารวจ ส่ว นกลุ่มที่ 3
ใช้แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบรายการข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ในระยะแรก
และระยะต่อไปอาจให้ครอบคลุมข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลการร้องเรียนผ่าน
สายด่วน 1111 หรือ ความผิดปกติของบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สิน เป็นต้น
 การออกแบบคาถาม
ควรครอบคลุมการคอร์รัปชันทางตรง ทางอ้อม และการเปลี่ยนแปลงคอร์
รัปชันในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์คาถามในการประเมิน CPI เปรียบเทียบกับคาถาม
ของการประเมิน ITA ในส่วนของบุคลากรภายใน พบว่าคาถามของ ITA มีรายละเอียดครบเกือบทุก
กลุ่มตามหลักการของ CPI แต่คาถามของ ITA กลับไม่สามารถเทียบเคียงกับคาถามของ CPI ได้ กล่าวคือ
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คาถาม ITA และ CPI มักเป็นคาถามในกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่ใช่ประเด็นเดียวกัน และคณะผู้วิจัยได้
เสนอคาถามสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่สอดคล้องกับการประเมิน CPI
ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จากการวิเคราะห์คาถามในการประเมิน
CPI เปรียบกับกับคาถามของการประเมิน ITA พบว่าคาถามของ ITA มีรายละเอียดไม่ครบทุกกลุ่ม
ตามหลักการของ CPI และคาถามของ ITA แทบจะเทียบเคียงกับคาถามของ CPI ไม่ได้เลย ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงออกแบบแบบสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของการประเมิน ITA.2
โดยเน้ น ไปที่ ภ าพลั กษณ์ แ ละทั ศนคติ ที่ มี ต่ อการคอร์ รัป ชั น ของบุค คลทั่ ว ไปที่ มี ต่ อ ระบบราชการ
เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน CPI โดยจะเน้นไปที่องค์ประกอบ 3 ส่วน ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกมี โ อกาสได้ สั ม ผั ส จริ ง ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน (Service Quality)
ประสิทธิภาพการสื่อสารกับหน่วยงาน (Communication Efficiency) และการปรับปรุงระบบการทางาน
ของหน่วยงาน (Procedure Improvement)
ส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การเปิดเผย
ข้อมูลตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และตามการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ของเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ จั ด ท าขึ้ น โดย Center for Research and Policy Making
(2015) ซึ่งถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีประเทศ Macedonia เป็นต้นแบบ
 การคานวณค่าดัชนี
ค่าดัชนีมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในเบื้องต้นอาจให้น้าหนักเท่า ๆ กัน
ระหว่างแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และแบบประเมิน
การเปิดเผยข้อมูล และดัชนีย่อยในแต่แบบประเมิน ทั้งนี้ สัดส่วนของน้าหนักการให้ คะแนนในอนาคต
อาจเปลี่ ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น ถ้าหน่วยงานทั้งหมดมีการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
ตาม Check List อย่างครบถ้วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถตัดเรื่องนั้นออกไปได้ หรือถ้ามีครบถ้วน
ทั้ ง หมดแล้ ว การประเมิ น นี้ ก็ อ าจจะต้ อ งถู ก ตั ด ออกไป เป็ น ต้ น ผลคื อ น้ าหนั ก ในการประเมิ น
จะเปลี่ ยนไปด้ วย นอกจากนี้ อาจมี การปรั บค่ าน้ าหนั กไปตามเป้ าหมายการแก้ ปั ญหาคอร์ รั ป ชั น
ของรัฐบาลด้วย แต่ควรต้องประกาศล่วงหน้า
คณะผู้ วิจั ยเห็ น ว่า การประเมิ น ITA จะเป็ น แนวทางในการสร้ า งความ
โปร่งใสและการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานราชการ ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการทางาน
ด้วยความโปร่งใส และระบบราชการเป็นระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ทาให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดีขึ้น รวดเร็ ว และเป็น มาตรฐานเดียวกัน ประชาชนจึงมี Perception ต่อข้าราชการและระบบ
ราชการที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ย นอกจากนี้ ค าถามที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ITA ยั ง มี ค วามเชื่ อ มโยงอย่ า งชั ด เจน
กับ ค าถามจากแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ TI ใช้ใ นการประเมิน CPI โดยได้ มีก ารปรั บข้ อ คาถามให้ เ หมาะสม
กั บ บริ บ ทของประเทศไทยด้ ว ย การประเมิ น ITA จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการประเมิ น
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การยกระดับธรรมาภิบาล และการสร้างประโยชน์ให้กับระบบราชการและประเทศ ซึ่งจะช่วยให้
ค่าคะแนน CPI ของประเทศสูงขึ้น
3) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประเมิน ITA โดยทั่วไป และการนา ITA ไปใช้ดังนี้
3.1 การประเมิ น ITA ที่ ผ่ า นมาใช้ ก ารวั ด พยานหลั ก ฐาน ท าให้ เ ป็ น ภาระของ
ทั้งหน่วยงานในการจัดเก็บและแสดงหลักฐาน รวมทั้งเป็นภาระสาหรับการตรวจสอบความมีอยู่จริง
และความถูก ต้องของผู้ ตรวจเช่น กั น แนวทางการแก้ปัญ หาคอร์รั ปชัน แบบสากลที่ TI ใช้ใ นการ
ดาเนินการ คือการวัดผลที่ทัศนคติของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ปลายทางที่ชัดเจน
ที่สุ ดของการวัดผลการแก้ปั ญหาคอร์ รั ปชัน ดังจะเห็ นได้ว่า คะแนนประเมินหลั กฐานเชิงประจักษ์
ของหน่วยงานต่าง ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยปี 2558 หน่วยงานส่วนใหญ่ได้คะแนนเกินกว่า 80 คะแนน
จาก 100 คะแนน ขณะที่การจัดลาดับ CPI ของประเทศไทยกลับลดลง แสดงให้เห็นว่าการประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์อาจไม่ได้ผลตามที่คาดไว้
3.2 เนื่องจากการประเมิน ITA.๒ มีการเปลี่ยนแปลงจากการประเมิน ITA ในหลายส่วน
และมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปมุ่งที่ภาพลักษณ์ของข้าราชการในหน่วยงานและผู้รับบริการเป็นหลัก
มากกว่าการเน้นประเมินพยานหลักฐาน ดังนั้น จึงควรพิจารณาเรื่องช่วงเวลาการทดลองการประเมิน
ITA เพื่อให้หน่วยงานได้มีเวลาปรับตัว
3.3 เนื่องจากการออกแบบการประเมิน ITA ไม่สามารถทาให้แบบสอบถามหรือแนวทาง
การประเมินมีความแตกต่างกันโดยละเอีย ดตามประเภทของหน่วยงานได้โ ดยสมบูรณ์ ดังนั้นการ
ประเมิน ITA อาจมีการกาหนดทางเลือกให้แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกไม่รวมคาถามบางข้อมาคิด
คะแนนได้ เช่ น แต่ ล ะหน่ ว ยงานมีสิ ท ธิตั ด คาถามออก 5 ข้ อ เท่ า ๆ กัน ทุ กหน่ ว ยงาน โดยแต่ ล ะ
หน่วยงานเลือกข้อที่ต้องการตัดออกด้วยตนเอง เพียงแต่ต้องยังเหลือครบทุกหมวด และแต่ ละหมวด
ต้องเหลือคาถามประเมินไม่น้อยกว่า 3 ข้อ เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของคะแนนจากการสัมภาษณ์
สามารถทาการ Cut-Off คะแนนประเมินที่มีค่าสูงที่สุดและต่าที่สุดออกได้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความลาเอียงในการประเมิน เนื่องจากมีจานวนที่ทาการประเมินไม่มากนัก
3.4 ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในหน่วยงานที่มีจานวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินไม่หลากหลายมากนัก จึงอาจมีความกังวลในประเด็น
ของความเป็น ส่ว นตัว การคุ้มครองความเป็น ส่ว นตัว สามารถดาเนินการได้ห ลากหลาย เช่น การ
Random in Random โดยทาการกระจายแบบประเมินไปยังผู้ตอบจานวน 300 คน แต่ทาการเลือก
มาคิ ด คะแนนจ านวน 200 คน นอกจากนี้ ผู้ ต อบแบบประเมิ น ยั ง สามารถกระท าผ่ า นระบบ
One-Time Password เพื่อรักษาความลับในการประเมินได้ด้วย
3.5 ควรพิจารณาเรื่องแนวทางการเข้าถึงผู้ตอบ (Approaching) เนื่องจากเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทสาคัญในสังคม การประเมิน ITA.2 อาจจะมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ยกตัวอย่าง
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เช่น การทาแบบประเมินผ่าน LINE app ด้ว ย QR-Code ของผู้ประเมินแต่ล ะคน ทาให้ผู้ประเมิน
สามารถตอบแบบประเมินที่ใดก็ได้ที่ตนเองสะดวก การตอบคาถามในแบบประเมินผ่าน LINE app
จะใช้เวลาไม่มาก เพราะแต่ละคนอาจไม่จาเป็นต้องตอบทุกคาถาม เช่น ให้ตอบคาถามคนละ 5 คาถาม
โดยให้ระบบทาการสุ่มสลับคาถามสาหรับผู้ตอบแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบคาถามไม่ต้องมีลักษณะ
เหมือนแบบสอบถามก็ได้ อาจจะเป็นลักษณะแบบ Chat และใช้ Chatbot ทาการถาม ผ่าน Secret
Message ที่คาถามจะหายไปเองภายในไม่กี่นาที เพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานในการตอบทิ้งไว้ในเครื่อง
ของผู้ประเมิน การนาเทคโนโลยีมาใช้ยังช่วยให้สามารถทาการประเมินเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่
อาจทาการประมวลผลข้อมูล 1 ครั้งต่อปี และเมื่อผู้ตอบแบบประเมินทาการตอบแล้ว ทางผู้ประเมิน
อาจจะแจก 50 Coin หรือแจกสติ๊กเกอร์ Line ซึ่งทาให้ต้นทุนการดาเนินการประเมินไม่สูงเกินไปด้วย
3.6 ควรพิจารณาเรื่องแนวทางการดาเนินการ Open Data ที่มีความเกี่ยวพันกับการ
จัดการเว็บไซต์ซึ่งมีต้นทุนอยู่พอสมควร ทั้งการออกแบบ การเก็บข้อมูล การ upload และบุคลากร
ดาเนินการในระยะเริ่มแรก แนวทางการประเมินอาจจะเริ่มจากหน่วยงานระดับกรมหรือกองก่อน
โดยยั งไม่บั งคับ ให้ ต้องดาเนิ นการครบทุกหน่ว ยงาน โดยเฉพาะหน่ว ยงานขนาดเล็ กที่อาจไม่ได้มี
ทรัพยากรเพียงพอ นอกจากนี้เพื่อให้ประหยัดต้นทุนของทั้งระบบภาครัฐ หน่วยงาน ITA อาจทาการ
ออกแบบ template ของเว็บไซต์ให้เหมือนกันเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและลดต้นทุนการออกแบบ
หรือทาการขอพื้นที่ server จาก EGA ให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้ร่วมกันทั้งหมด
3.7 ในการออกแบบ ITA ของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้พยายามออกแบบให้คาถาม
มีความชัดเจน แต่ภายหลังการประเมินในปีแรก อาจสามารถนามาสู่การปรับปรุงได้ในหลายด้าน เช่น
ในบางเรื่ อ งที่ ท าการประเมิ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก แห่ ง ได้ ด าเนิ น การไปหมดแล้ ว และท าได้ ดี
จากคะแนนประเมินที่สูงมากเกือบทุกหน่วยงาน ข้อคาถามนั้นก็สามารถตัดทิ้งไปได้ ขณะที่บางเรื่อง
ที่ทาการประเมินหน่วยงานภาครัฐเกือบทุกแห่ งอาจยังไม่ได้เริ่มทาเลย ผลการประเมินจะออกมา
อีกด้ านหนึ่ ง ซึ่ง ผลในทั้ งสองด้ านดั งกล่ าวจะช่ ว ยให้ อ อกแบบคาถามใหม่ และคาตอบในตัว เลื อ ก
ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการประเมินในปีแรกยังช่วยให้กาหนดน้าหนักการคานวณ
ค่าดัชนีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาหน่วยงานได้
สุรพี โพธิสาราช (2555) 25 ศึกษาเรื่อง การประเมินเครื่องมือประเมิน พิชิตความโกงของ
สานักงาน ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย พบว่า เครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสานักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสได้จริง
ตามวัตถุป ระสงค์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในหน่ว ยงานภาครัฐแต่อย่างใด อุปสรรคในการ
ประเมินในพื้นที่ เครื่องมือประเมินในส่วนแบบสอบถามประชาชนที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานนั้น
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สุรพี โพธิสาราช .การประเมินเครื่องมือประเมิน พิชิตความโกงของ ป.ป.ช. กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.,2555.
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มีการใช้ “ภาษา” ที่เข้าใจยากและเป็นคาถามเชิงลึกทาให้ประชาชนที่มีความรู้น้อย และติดต่อหน่วยงาน
ผิวเผินไม่เข้าใจคาถาม จึงทาให้ได้รับคาตอบไม่ตรงกับความจริง และการประเมินดังกล่าวเป็นการ
ประเมินเอกสาร ซึ่งไม่เหมาะสมในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ซึ่งในการประเมิน ITA มีการ
ตีค วามมุ่ งให้ ไ ด้ค ะแนนมากกว่ าการทาให้ เกิ ดจิ ต ส านึก ด้า นคุ ณธรรม ความโปร่ งใสอย่า งแท้จ ริ ง
ในองค์กร อีกทั้ง การประเมิน ITA ในส่วนของท้องถิ่นมีการประเมินที่ขาดความต่อเนื่อง เหตุเพราะ
การประเมินปี เว้นปี ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกิดการพัฒ นาและปรับปรุงองค์กรอย่าง
แท้จริง
รายงาน ASEAN Integrity Community : A Vision for Transparent and Accountable
Integration (2015) ขององค์ กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) 26
อธิบายว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
และการเมืองมากที่สุดในโลก โดยมีประเทศที่ร่ารวยและเติบโตเร็วที่สุด และบางส่วนของคนที่ยากจน
ที่สุ ดในโลก กว่าทศวรรษที่ผ่ านมา อาเซีย นมีการกาหนดเป้ าหมายที่เรี ยกว่า “วิสั ยทัศน์อาเซียน
2020” ส าหรั บ การรวมภูมิ ภ าคที่ ลึ กซึ้ งและครอบคลุ ม มากขึ้น อั นเป็ นส่ ว นหนึ่ งของวิ สั ย ทัศ น์ นี้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2558 ดังนั้น ภูมิภาคอาเซียนจึงพร้อมที่จะ
เข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม และการสร้างความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค แต่ที่น่ากังวลคือว่ามีความพยายาม
ในการแก้ไขปั ญหาการทุจ ริ ตในระดับ ภูมิภ าคเพียงเล็ กน้ อย แม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ล ะ
ประเทศได้ดาเนินการบางขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับประเทศ เช่น การให้สัตยาบัน
อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) แต่ก็ไม่น่าจะเพียงพอ ยังมีความ
จาเป็นที่จะต้องหยุดการคอร์รัปชันอย่างเร่งด่วน เพราะหากการบูรณาการทางเศรษฐกิจไม่ได้สร้างขึ้น
บนรากฐานของความโปร่งใสความรับผิดชอบและความคุณธรรม วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน
ที่วางไว้จะถูกทาลาย ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตในระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งผ่าน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีความสมบูรณ์จึงเป็นขั้นตอนสาคัญ
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รายงาน ASEAN Integrity Community: A Vision for Transparent and Accountable Integration (2015) .
องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International), 2558.
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2. ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
คณะผู้ ศึ ก ษาด าเนิ น การตามกรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นากลไกและ
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาบริบท (Context) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) (2) คู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) พ.ศ.2563 (3) ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.2562 (4) ดัชนีการรับรู้
การทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) และ (5) งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ขั้ น ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา ข้ อ บกพร่ อ ง ข้ อ จ ากั ด รวมถึ ง จุ ด แข็ ง ของกลไกและ
กระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยมี
วิธีดาเนินการ ดังนี้
(๑) วิเคราะห์ ส ภาพปั ญหา ข้อบกพร่อง ข้อจากัด ของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2562 – 2563 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ
SWOT Analysis ภายใต้ System Concept ได้ แ ก่ ปั จ จั ย น าเข้ า (INPUT) กระบวนการ (PROCESS)
ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) จากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity
and Transparency Assessment หรือ ITA) พ.ศ.2563 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
(๒) วิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่อง ข้อจากัดของกลไกและกระบวนการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่ดาเนินการโดยสานักงาน ป.ป.ช. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 โดยใช้แบบสอบถามผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่
11 และผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช. จานวนรวม ๒๘ ท่าน
(๓) ประมวลรวมแนวคิ ด ในการพั ฒ นา แก้ ไ ข และปรั บ ปรุ ง กระบวนการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชิงระบบ โดยใช้กระบวนการสนทนา
กลุ่ ม (Focus Group Discussion) จากผู้ บริ ห ารระดับสู งจากหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 จานวน
๒๒ ท่าน
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาร่างกลยุทธ์การพัฒนาระบบการกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานดาเนินการ
(สานักงาน ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
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ขั้น ตอนที่ 4 วิพากษ์ร่ างกลยุ ทธ์การพัฒ นาระบบการประเมิน โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เชี่ยวชาญ
จานวน ๓ ท่าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับกลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจน และสามารถนาสู่การปฏิบัติ
ได้จริง
ขั้นตอนที่ 5 ได้กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT System Concept TOWS Matrix 27
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมและศั กยภาพ (SWOT Analysis) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
สถานการณ์สาหรับองค์กรหรือโครงการ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
ทางานขององค์กร เทคนิ คนี้ อัล เบิ ร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู้ เริ่ม และนามาแสดงในงาน
สัมมนาทีม่ หาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
คาว่า "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้ อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่ ว นประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้าน
การผลิ ต จุ ดแข็งด้านทรั พยากรบุคคล บริษัท จะต้องใช้ป ระโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนด
กลยุทธ์การตลาด
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุ ดด้ อยหรื อจุดอ่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากปั จจั ยภายใน เป็ นปั ญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการ
แก้ปัญหานั้น
 O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาสซึ่ ง เกิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก เป็ น ผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้ อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้อ งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่ เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น
 T มาจาก Threats หมายถึ ง อุ ป สรรคซึ่ ง เกิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก เป็ น ข้ อ จ ากั ด ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
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การสร้ า งกลยุทธ์ (Formula) 28 หมายถึง การสร้ างกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ (SWOT
Analysis) เป็นการจับคู่ Matching ที่แบ่งระดับเป็นระดับองค์การและระดับหน้าที่/แผนกต่างๆ เป็นต้น
โดยจะทาให้ทราบถึงกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์การว่าจะสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้เหมาะสม
การสร้างกลยุทธ์ประกอบด้วย
การจับคู่ Matching ตาราง TOWS Matrix
1) การสร้างกลยุทธ์ SO : กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส
2) การสร้างกลยุทธ์ WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส
3) การสร้างกลยุทธ์ ST : กลยุทธ์เชิงป้องกันและใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
4) การสร้างกลยุทธ์ WT : กลยุทธ์เชิงรับลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
การวิเคราะห์ SWOT โดยใช้ TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน/
ปัจจัยภายนอก

O

S

W

SO : กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอาชนะจุดอ่อน
โดยอาศัยโอกาส
ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน และใช้จุดแข็ง WT : กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค
หลีกเลี่ยงอุปสรรค

T

การน าใปใช้ (Implementation) หมายถึง การน ากลยุทธ์ที่สร้างขึ้นไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานทีเ่ หมาะสมกับองค์การ โดยคานึงถึงปัจจัยดังนี้
1) โครงสร้างองค์การ (Structure)
2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การมีในปัจจุบันเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบมืออาชีพ
(HRM Competency : การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ บบมื อ อาชี พ ) เช่ น การคั ด สรร พั ฒ นา รั ก ษา
ใช้ประโยชน์ เป็นต้น
3) วัฒนธรรมองค์การและการสื่อสารตามบริบทหน่วยงานของตนเองที่เหมาะสม (Culture
and Communication)
การประเมิ นผลและการควบคุม (Evaluation and Control) หมายถึง การก าหนดแนวทาง
การประเมินผลและการควบคุมว่าจะใช้เครื่องมืออย่างไรที่เหมาะสมกับองค์การ เช่น Balance Score
Card (BSC) Benchmarking การเปรียบประยุกต์ความเป็นเลิศ ERP : Enterprise resource planning

28

https://sites.google.com/site/strategicdvindustham/kar-wikheraah-swot.

99
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ ศึกษาใช้ก ารวิเ คราะห์ SWOT ภายใต้แ นวคิด เชิงระบบ (System
Concept) 29 เพื่อทาให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการประเมิน ITA ได้ชัดเจนขึ้น องค์ประกอบของ
ระบบ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้
1) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) คื อ ปั จ จั ย หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ป้ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ เพื่ อ ให้ ร ะบบท างานได้
ตามปกติ แล้ ว ก่อให้ เกิ ดกระบวนการขึ้น ได้ แก่ วัส ดุ อุ ป กรณ์วัตถุดิ บ แรงงานเงิน ทุน ทรัพ ยากรต่างๆ
รวมไปถึงเวลาและสถานที่
2) กระบวนการ (Process ) คือ การนาเอาปัจจัยหรือข้อมูลข้างต้นไปดาเนินการเพื่อให้เกิด
ผลผลิต ได้แก่ เทคนิควิธี ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
3) ผลที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ผลผลิ ต (Output) คื อ ผลที่ ไ ด้ รั บ จากปั จ จั ย น าเข้ า และกระบวนการ
ทั้งหมดผลผลิตเป็นสิ่งที่ต้องการในขั้นสุดท้ายของระบบผลผลิตอาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย ๆ
อย่างรวมกัน
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บทที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดทากลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครั ฐ ได้มีการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในเชิ งระบบ โดยวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค (Strength,
Weakness, Opportunity and Threat) ที่ครอบคลุมเชิงระบบตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และผลลัพธ์ ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) ประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ซึ่งมีความหลากหลาย โดยครอบคลุม 17 กลุ่ม
8,304 หน่วยงาน ดังนี้
(1) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (หน่วยงานธุรการ) จานวน
5 หน่วยงาน
(2) องค์กรศาล (หน่วยงานธุรการ)
จานวน
3 หน่วยงาน
(3) องค์กรอัยการ (หน่วยงานธุรการ)
จานวน
1 หน่วยงาน
(4) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
จานวน
3 หน่วยงาน
(5) ส่วนราชการระดับกรม
จานวน 146 หน่วยงาน
(6) องค์การมหาชน
จานวน
56 หน่วยงาน
(7) รัฐวิสาหกิจ
จานวน
54 หน่วยงาน
(8) หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
จานวน
18 หน่วยงาน
(9) กองทุน (นิติบุคคล)
จานวน
7 หน่วยงาน
(10) สถาบันอุดมศึกษา
จานวน
83 หน่วยงาน
(11) จังหวัด
จานวน
76 หน่วยงาน
(12) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน
76 หน่วยงาน
(13) เทศบาลนคร
จานวน
30 หน่วยงาน
(14) เทศบาลเมือง
จานวน 183 หน่วยงาน
(15) เทศบาลตาบล
จานวน 2,236 หน่วยงาน
(16) องค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 5,325 หน่วยงาน
(17) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จานวน
2 หน่วยงาน
1.2 หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพในการด าเนิ น การ ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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1.3 หน่ ว ยงานก ากั บ ติ ด ตามการประเมิ น ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม และกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับพื้นที่
1.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
(1) เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
(2) พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกที่มาใช้บริการหรือมาติดต่อหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา
ทุจริต โดยมีข้อคาถามตัวชี้วัดละ 6 ข้อคาถาม รวมเป็น 30 ข้อคาถาม (i1 – i30)
(2) แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT) เป็ น การประเมิน ระดั บ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุ ณภาพ
การดาเนินงาน ตัวชี้วัดการประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน โดยมี
ข้อคาถามตัวชี้วัดละ 5 ข้อคาถาม รวมเป็น 15 ข้อคาถาม (e1 – e15)
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่ อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม
ความโปร่งใส) และตั วชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดาเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) (o1 – o43)
2. กระบวนการ (Process) ในการด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประกอบด้วย
2.1 การเก็บข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่ให้บุคลากรของ
หน่วยงานที่ทางานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีเป็นผู้ตอบตามการรับรู้ของตัวเอง กาหนดจานวนผู้ตอบขั้นต่า
ร้อยละ 10 ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
ภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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(1) หน่วยงานกรอกจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS โดยผู้บริหาร
ต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
(2) หน่วยงานนา URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสารวจ IIT เผยแพร่
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน
(3) การเผยแพร่ต้องครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ
(4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบ IIT โดยตรงด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code
2.2 การเก็บข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเป็นผู้ตอบตามการรับรู้ของตัวเอง กาหนดจานวนผู้ตอบขั้นต่าร้อยละ 10
ของจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ภายนอกจ านวนน้ อ ยกว่ า 30 คน ให้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกทั้ ง หมด กรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจานวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(1) หน่วยงานกรอกจานวนประมาณการและรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดลงในระบบ ITAS โดยผู้บริหารต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
(2) หน่วยงานนา URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสารวจ EIT เผยแพร่
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อ
(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT โดยตรงด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือQR
code
(4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ได้จากระบบ ITAS โดยตรงด้วยตนเอง
(5) การเก็บข้อมูลแบบ EIT คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ข้อมูลผู้ มีส่ว นได้
ส่ว นเสี ย ภายนอกที่ส าคัญของหน่ ว ยงาน และอาจเก็บข้อมูล เองเพิ่มเติมผ่ านระบบ ITAS หรือข้อมูล
ภาคสนาม ตามที่กาหนดได้
2.3 การเก็บข้อมูลจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยประเมินจากข้อมูล
ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(1) หน่วยงานตอบแบบสารวจ OIT โดยตอบคาถามมีหรือไม่มี พร้อมระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุคาอธิบายเพิ่มเติมประกอบคาตอบ
(2) ผู้บริหารต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
(3) การประเมิน OIT โดยตรวจสอบจากคาตอบและ URL ตามความครบถ้ว นของ
องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(4) หากเกิดเหตุจ าเป็ น ทางเทคนิ คทาให้ Website หลั กของหน่ ว ยงานไม่ส ามารถ
เข้าถึงได้ชั่วคราว หน่วยงานต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่กาหนด
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(5) หากหน่ ว ยงานไม่ ส ามารถเปิ ด เผยข้ อ มู ล ได้ เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากั ด หรื อ เหตุ ผ ล
ความจาเป็น ต้องอธิบายเหตุผ ลโดยละเอียด และต้องมีส าเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจากัดอันสุ ดวิสั ย
ประกอบการตอบ
2.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ของแต่ ล ะเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น (IIT, EIT, OIT) ของ
ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)
3. ผลผลิต (Outputs) ในการดาเนินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประกอบด้วย
3.1 ผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดังนี้
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มี 5 ตัวชี้วัด ๆ ละ 6 ข้อคาถาม
รวมเป็น 30 ข้อคาถาม (i1 – i30)
(2) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน
(3) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
(4) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
(5) น้าหนักแบบสารวจ คิดเป็นร้อยละ 30
3.2 ผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี 3 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 ข้อคาถาม
รวมเป็น 15 ข้อคาถาม (e1 – e15)
(2) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน
(3) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
(4) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
(5) น้าหนักแบบสารวจ คิดเป็นร้อยละ 30
3.3 ผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้
(1) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มี 2 ตัวชี้วัดใหญ่ 7 ตัวชี้วัดย่อย รวม
43 ข้อคาถาม (o1 – o43)
(2) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามในตัวชี้วัดย่อย
(3) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
(4) คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
(5) น้าหนักแบบสารวจ คิดเป็นร้อยละ 40
3.4 ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ
แสดงใน 2 รูปแบบ ได้แก่
(1) รูปแบบของค่าคะแนน
- คิดค่าคะแนนรวมที่หน่วยงานได้จากแบบประเมิน IIT, EIT และ OIT
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-

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย IIT 30 คะแนน, EIT 30 คะแนน

และ OIT 40 คะแนน
(2) รูปแบบของระดับผลการประเมิน (Rating Score) จาแนกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
- คะแนน 95.00 – 100
ระดับ AA
- คะแนน 85.00 – 94.99 ระดับ A
- คะแนน 75.00 – 84.99 ระดับ B
- คะแนน 65.00 – 74.99 ระดับ C
- คะแนน 55.00 – 64.99 ระดับ D
- คะแนน 50.00 – 54.99 ระดับ E
- คะแนน
0 – 49.99 ระดับ F
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น
1. สภาพปัญหาและข้อจากัดเชิงระบบของกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเชิงระบบด้วย SWOT Analysis เพื่อพิจารณาตัวแปร/ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภ าพและความน่ าเชื่ อถื อ ของการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในประเด็ น จุ ด อ่ อ นของสภาพแวดล้ อ มภายใน และโอกาสของ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนากลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ไปกาหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนากลไก
และกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินและสะท้อนผลการประเมินที่แท้จริง โดยจะ
แยกเป็นการวิเคราะห์ SWOT ในขอบเขตของ (1) หน่วยงานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ (2) หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีรายละเอียดดังนี้
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ด้านหน่วยงานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
ปัจจัยนาเข้า
S1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินซึ่งสอดคล้องกับวิธีการประเมินของ CPI ที่วัดการรับรู้ของ
ประชาชน
S2 การประเมิน ITA ครอบคลุมหน่วยงานรัฐทุกประเภท ทุกระดับ ทาให้เห็นการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศในภาพรวม
S3 คู่มือการประเมินมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการวัดในแต่ละตัวชี้วัด
กระบวนการ
S4 มีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก
เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการประเมินตามหลักสถิติ
S5 วิธีการเก็บข้อมูลทาโดยไม่ผ่านหน่วยงาน ทาให้ผู้ตอบมีแนวโน้มจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
โดยไม่ต้องเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
S6 การวัดผลครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน
S7 คณะที่ ป รึ ก ษาการประเมิ น มี ก ารสอบทานการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในกระบวนการ
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุด
ผลผลิต
S8 มีการเปิดเผยคะแนนผลการประเมินของทุกหน่วยงาน ซึ่งอาจกระตุ้นให้หน่วยงานที่ ได้
ได้คะแนน
ต่าเร่งปรับปรุงเพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น
S9 ไม่มีการตาหนิหน่วยงานที่เข้ารับประเมินที่ได้คะแนนต่าหรือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ซึ่งเป็น
วิธีการเชิงบวกในการส่งเสริมสนับสนุน
S10 การวัดผลครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน
S11 ผลการประเมินที่ได้ผ่านการสอบทานและมีคุณภาพ
ผลลัพธ์
S12 การประกาศผลคะแนน ITA ประจาปี มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ เป็นการ
กระตุ้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินให้ความสาคัญ และมุ่งมั่นในการดาเนินการ
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจัยนาเข้า
W1 ประเด็นคาถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ภายนอก (OIT)
บางข้อคาถามเข้าใจได้ยาก ทาให้ตอบคาถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
W2 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเป็นผู้จัดทารายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกเพื่อ
ตอบแบบคาถาม ซึ่งอาจส่งชื่อผู้ที่เห็นว่ามีทัศนคติดีต่อหน่วยงาน เพื่อหวังให้ผลการประเมินได้คะแนนสูง
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W3 ผู้บริห ารของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินอาจให้ ข้อมูลดีกว่าความเป็นจริงเพื่ อหวังให้
ผลการประเมินได้คะแนนสูง
W4 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีขนาด ประเภท และภารกิจขององค์กรแตกต่างกัน
W5 หน่วยงานรับผิดชอบการกากับติดตามการประเมินมีหลายหน่วยงาน อาจมีการวิเคราะห์
ผลแตกต่างกัน ทาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
W6 เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินยังตอบคาถาม / ข้อสงสัยไม่ได้
หรือไม่ชัดเจน
W7 จานวนข้อคาถามไม่สอดคล้องกับสัดส่วนน้าหนักที่ได้
W8 ปัญหาความไม่เสถียรของระบบ ITAS /หน่วยงานไม่มีความพร้อมที่จะรองรับระบบ ทั้งด้าน
งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรด้านไอที
W9 กลุ่ ม ตัว อย่ า งไม่ มั่ น ใจที่ต้ อ งกรอกข้ อมู ล เลขบัต รประชาชนในการตอบแบบวัด การรั บ รู้
ในระบบฯ
W10 ระบบ ITAS มีข้อจากัดไม่สามารถ Upload ข้อมูลครั้งละมากๆ
กระบวนการ
W11 การประเมิน ITA เป็นวิธีการผสมผสานระหว่างการวัดการ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและ
ภายนอก ร้อยละ 60 และการเก็บหลักฐานจากเอกสารในส่วนการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 อาจไม่สะท้อน
ผลการดาเนินงานที่เป็นจริง เพราะอาจไม่ได้มีการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามนั้นหรือไม่
W12 แบบประเมิ น ที่ใ ช้ไ ม่ส ามารถใช้ได้ แบบ Fit for All เนื่องจากองค์ก รมีค วามแตกต่า งกั น
ในหลายปัจจัย
W13 การเก็ บ ข้อ มูล โดยใช้ คาถามเดีย วกั นกับ ทุก หน่ ว ยงานอาจไม่ ส ะท้ อนผลการดาเนิน งาน
ที่แท้จริง เนื่องจากหน่วยงานที่รับประเมินมีความแตกต่างกัน
W14 การเก็บข้อมูลจาก OIT อาจไม่เหมาะสมและไม่สะท้อนผลการดาเนินงานที่แท้จริง เนื่องจาก
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ขนาดเล็ ก บางแห่ ง ไม่ มีงบประมาณเพีย งพอในการจั ดท าเว็ บ ไซต์ ท าให้
ผลคะแนนประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่า
W15 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code อาจไม่
สะดวก ควรเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย
W16 การเก็บข้อมูลจาก OIT มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนในเชิงปริมาณ
ผลผลิต
W17 เกณฑ์คะแนน OIT มีแค่คะแนน 0 กับ 100 เท่านั้น
W18 เกณฑ์ผ่านระดับ A คะแนนสูงเกินไป
W19 ช่วงคะแนนมีหลายระดับและถี่มากเกินไป
W20 ผลการประเมินมีช่วงการให้คะแนนไม่เท่ากัน ควรปรับให้แต่ละช่วงเท่ากัน
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ผลลัพธ์
W21 การใช้มาตรการจูงใจให้หน่วยงานปรับปรุงการดาเนินงานตามแนวทาง ITA เพียงอย่างเดียว
โดยไม่มีมาตรการเชิ งลงโทษอาจทาให้ บ างหน่ ว ยงานที่มี ผ ลคะแนนประเมินต่ าไม่ก ระตื อรือร้ นที่จ ะ
พัฒนาการทางาน
W22 ขาดการติดตามว่าหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้นาข้อเสนอแนะที่วิเคราะห์ได้ จากการ
ประเมิน ITA ไปปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ หรือหากมีการนาไปปฏิบัติ การทางานของหน่วยงานนั้นได้รับ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรและควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
W23 ยังไม่มีความชัดเจนว่าผลการประเมิน ITA ส่ งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตในประเทศ
ได้มากน้อยเพียงใด และจะสามารถช่วยยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยได้หรือไม่ เพียงใด
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities)
ปัจจัยนาเข้า
O1 การประเมิน ITA ได้ รั บ ความส าคัญ ในระดั บ ชาติโ ดยได้รั บ การก าหนดไว้ ในแผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
O2 รั ฐ บาลให้ ค วามส าคัญ กั บ การประเมิน ITA โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติใ ห้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ทุกหน่วยให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA
O3 หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนมีแนวโน้มในการให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริตมากเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ
O4 ประเทศไทยมีความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศค่ อนข้า งสู ง ทาให้ ส ามารถสื่ อสาร
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
กระบวนการ
O5 สานักงาน ป.ป.ช. มีการศึกษาทบทวนแนวทางการประเมิน ITA เป็นระยะเพื่อพัฒนาระบบ
ประเมินให้ดีขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
O6 การประเมิน ITA ในปี 2563 มีการปรับปรุงโดยส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ประเมินมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ผลลัพธ์
O7 ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยของการทุจริต ให้ความสนใจคะแนน CPI ของประเทศ และ
ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats)
ปัจจัยนาเข้า
T1 การปรั บ เปลี่ ย นรั ฐ บาลอาจนาไปสู่ การแก้ไขยุทธศาสตร์ช าติ รวมถึงการให้ความส าคัญ
ต่อการประเมิน ITA น้อยลง
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T2 รัฐบาลไม่มีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเพียงพอ
เพื่อดาเนินการตามแนวทางประเมิน ITA
T3 วัฒนธรรมองค์กรและคนไทยยังไม่ส่งเสริมถึงการให้เจ้าหน้าที่ / ผู้ปฏิบัติงานชี้เบาะแสการทุจริต
ที่อาจทราบในหน่วยงาน รวมถึงอาจเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้มีอานาจ
กระบวนการ
T4 การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด ไม่สามารถดาเนินการ
ตรงกับสานักงาน ป.ป.ช. ได้ ต้องผ่านให้สานักงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพรวบรวมผ่านเว็บไซต์จังหวัด
ผลลัพธ์
T5 หากผลประเมิน ITA ของหน่ว ยงานต่าง ๆ ดีขึ้น แต่ประชาชนเห็ นว่าการทุจริตไม่ลดลง
อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือหรือประโยชน์ของการประเมิน ITA
T6 รูปแบบการประเมิน ITA แตกต่างจากการประเมิน CPI
ด้านหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
ปัจจัยนาเข้า
S1 การวัดผลการดาเนินงานครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน สะท้อนผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในภาพรวม
S2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานมีการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลผลิต
S3 มีการนาผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแนวทางเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
S4 ข้อกาหนดด้านการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ทาให้หน่วยงานคุ้นเคยกับการเปิดเผยข้อมูลตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลลัพธ์
S5 การประกาศผลคะแนน ITA ประจาปี มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทาให้หน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินให้ความสาคัญ และมุ่งมั่นในการดาเนินการ
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจัยนาเข้า
W1 ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับการประเมิน ITA เท่าที่ควร อาจมีภารกิจมาก มีบุคลากรน้อย
มีความเข้าใจน้อย
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W2 องค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรแต่ละระดับไม่เท่ากัน รวมถึงความพร้อม
ด้านจานวนบุคลากรที่รับผิดชอบ
W3 ศักยภาพและความพร้ อ มด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและงบประมาณของแต่ล ะองค์ก ร
ไม่เท่ากัน องค์กรขนาดใหญ่มีความพร้อมมากกว่าอาจได้เปรียบ
W4 หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างแรงจูงใจหรือการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลทุจริตขององค์กร
W5 การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้ าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการประเมิน ITA บ่อยครั้งอาจ
ส่งผลให้การดาเนินงานด้าน ITA ของหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง
กระบวนการ
W6 วิธีการประเมินโดยใช้แบบประเมินชนิด Fit for All ไม่เหมาะสมเนื่องจากองค์กรมีความ
แตกต่างกันในหลายปัจจัย
W7 การสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินบางระดับ/ตาแหน่ง/
ประเภท อาจไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นที่ถามในบางคาถามเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องในส่วนนั้น
W8 การสอบถามข้ อ มูล จากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ภายใน อาจมี ก ารก าหนดผู้ ที่ จะเข้ า ไปตอบแบบ
ประเมินได้ ทาให้ผลประเมินที่ได้อาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
W9 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอกไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ หรื อ กลั ว ปั ญ หาการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคต
W10 ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากข้อกฎหมาย ข้อจากัดอันสุดวิสัย หรือเหตุผล
ความจาเป็นของหน่วยงาน
ผลผลิต
W11 ผลการวั ด ความรั บ รู้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความสนใจส่ ว นตั ว ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ด้ ว ย ดั ง นั้ น
แม้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจหรือต้องการทราบ
ข้อมูลในเรื่องนั้น ก็อาจไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ผลลัพธ์
W12 ขาดการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าใจหรือดาเนินการได้ตามเกณฑ์
W13 การเข้าร่วมประเมิน ITA เป็นภาคบังคับ ไม่ใช่สมัครใจ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats)
ปัจจัยนาเข้า
T1 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของหน่วยงานอาจมีกระทบต่อการให้ความสาคัญต่อการประเมิน
ITA เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน
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สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities)
ผลลัพธ์
O1 แนวโน้มของประเทศและโลกให้ ความส าคัญและยอมรับต่อหน่ว ยงานที่แสดงให้เห็ นถึง
ความมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
O2 สื่อมวลชนและภาคประชาคมที่เกี่ยวข้องมีให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริตมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2. กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ด้านหน่วยงานดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 เสริ มสร้ า งประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการและกลไกการบริ ห ารจั ด การการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบายกลยุทธ์
มุ่งพัฒนากระบวนการและกลไกการบริหารจัดการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานภายในสานักงาน ป.ป.ช. (สานักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สานักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส านั กงาน ป.ป.ช. ภาค และส านักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด) และคณะที่ปรึกษาการประเมิน ซึ่งเป็นกลไกภายนอก โดยบูรณาการการดาเนินงานของ
หน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และขยายขอบเขตการให้
คาปรึกษาแนะนาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งนาไปสู่การดาเนินงานให้มี
เอกภาพ มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ารับประเมินที่เข้าถึงการให้คาปรึกษาแนะนา
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. บูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานที่ รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานัก
พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สานักงาน ป.ป.ช. ภาค และสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด โดย
1.1 ทบทวนกรอบและขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของส านัก ประเมิ น คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสและสานักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดการร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส และการให้คาแนะนาเพื่อยกระดับภายหลังการประเมินในทุกพื้นที่ทั้งส่วนกลางและ
จังหวัดอย่างเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
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1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสานักงาน ป.ป.ช. ภาค และสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อยกระดับการประเมิน ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น
2. พัฒนาองค์กร/หน่วยงานภายนอกที่สนใจร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาการประเมินตามแนวทาง
และมาตรฐานที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพื่อสร้างการประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ได้มาตรฐาน และขยายบทบาทของคณะที่ปรึกษาการประเมินในการให้คาปรึกษาแนะนาในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อยกระดับผลการประเมินของหน่วยงานที่เข้ารับประเมิน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงาน ป.ป.ช. ให้มีความเชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้เชิงลึก มีความเป็นมืออาชีพ และมีการทางานเชิงรุกโดย
3.1 พัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกเพื่อสั่งสมความเชี่ย วชาญในบริบทของหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินที่รับผิดชอบ
3.2 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสม
กับคุณลักษณะที่แตกต่างของบุคลากร
3.3 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งหลั กสูตรสาหรับ
ผู้ประเมินและผู้รับประเมิน เพื่อยกระดับความรู้ของบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง สร้างมาตรฐานในการทางาน
และขยายเครือข่ายผู้ทาหน้าที่เป็น Change Agent
3.4 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค าถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ITA ที่ พ บบ่ อ ย ๆ เพื่ อ ถอดบทเรี ย น
เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดหัวข้อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบายกลยุทธ์
ทบทวนปรับปรุงข้อคาถามในเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แบบประเมินมีความความตรงเชิงเนื้อหาข้อคาถามมีความยากง่ายเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายที่นาไปใช้ตลอดจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน โดยการทดสอบของผู้ เชี่ย วชาญในประเด็นเรื่ องความสอดคล้ อง (Relevance) ความชัดเจน
(Clarity) ความง่าย (Simplicity) และ ความกากวม (Ambiguity) ของเครื่องมือในการประเมิน ตัว อย่าง
คาถามที่มีความกากวม ความไม่ชัดเจน อาทิ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีความกากวมในคาถามว่า บุคลากรในหน่วยงานหมายถึงใคร
เพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันที่ผู้ประเมินสามารถสังเกตหรือรั บทราบพฤติกรรมในเชิงประจักษ์
หรือบุคลากรอื่นของหน่วยงานในภาพรวม ซึ่งก็จะวัดประเมินได้ยาก โดยเฉพาะข้อ i4 - i6 ซึ่งอาจเป็น
การคาดการณ์หรือกล่าวหาบุคลากรในส่วนงานอื่นโดยไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ บางคาถามอาจมีความไม่สอดคล้อง หากผู้ประเมินไม่มีความรู้
หรือความเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานก็จะไม่สะท้อนความเป็นจริง เช่น ข้อ i12
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หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็ น
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และบางค าถามยากที่ จ ะตอบ เช่ น ข้ อ i9 หน่ ว ยงานของท่ า นใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใดดังนั้น ควรต้องมีข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยว่ามีความรู้หรือความเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบในการ
วัดประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ มีประเด็นเรื่องช่วงเวลาในการประเมินแบบสอบถาม เพราะหาก
ประเมินในช่วงที่มีการให้คุณให้โทษ ก็อาจขาดความเป็นกลางของผู้ประเมิน และควรมีการระบุ ช่วงเวลา
ในข้อคาถาม เช่น ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา
ตั ว ชี้วั ด ที่ 4 การใช้ท รั พ ย์ สิน ของราชการ หลายคาถามมีค วามก ากวมและไม่ ชัดเจน เช่ น
ข้อ i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใดหรือ ข้อ i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเป็นความไม่ใส่ใจของผู้ประเมินเองที่ไม่รู้
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ข้อคาถามในเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ได้ถูกปรับ ปรุงให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กากวม และตรงตามวัตถุประสงค์ของประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. ศึ ก ษาวิเ คราะห์ ข้ อ ค าถามในเครื่อ งมื อ การประเมิน ทั้ ง 3 เครื่ อ งมื อ (IIT, EIT, และ OIT)
เพื่อค้นหาข้อคาถามที่มีปัญหาความกากวมของถ้อยคาหรือการขาดความชัดเจนในบริบท ซึ่งส่งผลให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีปัญหาในการตอบ รวมทั้ง คาถามที่ต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับประสบการณ์ของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อาทิ ค าถามเกี่ ย วกั บ งบประมาณ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ควรเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ห รื อ
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน เพราะหากใช้กับบุคลากรที่ไม่มีความรู้
หรือไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จะได้คาตอบหรือความเห็นทีไ่ ม่สะท้อนความเป็นจริง
2. ปรับปรุงข้อคาถามในเครื่องมือการประเมินให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กากวม และตรง
ตามวัตถุประสงค์ของประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง คู่มื อการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส โดยเพิ่ มเติ มค าอธิ บายข้อ คาถามหรื อถ้อ ยค า
ให้ ชั ดเจนและลดความก ากวมของข้อ คาถาม และเพิ่ มเงื่ อนไขของผู้ ต อบคาถาม เช่น เป็ น ผู้ บริ ห าร
ผู้ปฏิบัติงานในคาถามที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อทราบความเกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถามในเครื่องมือการประเมินที่ปรับปรุงแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะตามหลักวิธีการวิจัย เช่น ใช้การตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื้ อหาด้ วยวิ ธี ดั ชนี ความตรงของเนื้ อหา (Content Validity Index : CVI) กั บผู้ เ ชี่ ย วชาญอย่ า งน้ อ ย
5 ท่าน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความตรงของเนื้อหา
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4. นาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงข้อคาถามในแบบประเมินหรือ
เพิ่มเติมคาอธิบายในคู่มือการประเมินฯ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบายกลยุทธ์
ทบทวนปรับปรุงระเบียบวิธีการประเมิน โดยให้ความสาคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้เข้ามี
บทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบและประเมินเพื่อสะท้อนระดับความโปร่งใสขององค์กร พร้อมกับสร้างความ
เชื่อมั่นกับผู้ให้ข้อมูลในเรื่องการปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลให้มากขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. เพิ่มสัดส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้มากขึ้น จากเดิมที่กาหนดไว้ร้อยละ 10 ของจานวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2. ปรับการถ่วงน้าหนักในการประมวลผลคะแนนจากแบบสอบถาม 3 แบบ จากเดิม IIT น้าหนัก
ร้อยละ 30, EIT น้าหนักร้อยละ 30, และ OIT น้าหนักร้อยละ 40 ปรับเปลี่ยนเป็น 30 - 40 – 30 (เพิ่ม
น้าหนัก EIT ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น)
3. จัดทามาตรการเก็บรักษาความลับของข้อมูล เผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบประเมิน โดย
3.1 กาหนดแนวทางและมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการเก็บรักษาความลับ
3.2 ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยืนยันตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม แทนการใช้เลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลักเช่น ระบบ Multifactor Authentification
4. จาแนกและจัดกลุ่มคาถามสาหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน
ในการพิจารณาเลือกผู้ทจี่ ะตอบแบบสอบถาม
5. ปรับแบบสอบถามและเกณฑ์การประเมิน โดยเพิ่มเติมคาตอบ “ไม่ได้ปฏิบัติ/ไม่มี”
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบายกลยุทธ์
ระบบ ITAS เป็ น ระบบสารสนเทศหลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการประมวลผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ระบบ ITAS ผ่านการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และ
ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี 2561 โดยปัจจุบันติดตั้ง server ไว้ที่สานักงาน ป.ป.ช. ผลการใช้งาน 2 ปีที่ผ่านมา
พบว่า ระบบ ITAS มีจุดอ่อนด้านเสถียรภาพการทางาน ระบบล่มบ่อยครั้ง เมื่อมีผู้เข้าใช้งานการประเมิน
พร้อมกันจานวนมาก
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์
คุณภาพการให้บริการ (Quality of Service)
- ความเสถียรของระบบ (จานวนครั้งที่ระบบมีปัญหา ไม่สามารถให้บริการ)
- ระยะเวลาในการกู้คืนระบบ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. บริหารจัดการข้อมูลในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยวิธีการ ดังนี้
1.1 เพิ่มขีดความสามารถระบบการจัดเก็บข้อมูล server เทคนิคถ่ายโอนข้อมูล และระบบ
สารองข้อมูลผลการประเมิน
1.2 การปรับปรุงโครงสร้าง การจัดเก็บ และการจัดการฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Quality of Service) ระบบ ITAS อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล หน่วยงานใช้บริการมีความพึงพอใจ
2. จัดให้ มีการเข้าถึงบริ การสารสนเทศอย่างทั่ว ถึง เพื่ออานวยความสะดวกในการประเมิน
โดยรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
3. ปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ Server ด้วยวิธีการ ดังนี้
3.1 เพิ่มจานวน Server และ ใช้เทคนิค Load Balance กระจายภาระการทางานของ Server
3.2 เพิ่มคุณภาพ ความเร็ว และจานวน ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีระบบสารอง
4. พัฒนา Application ให้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อให้บริการ
สารสนเทศต่าง ๆ ของสานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งให้สามารถตอบแบบสารวจ ITAS ได้ด้วย
5. เพิ่มทักษะบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบระบบ ITAS ให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยวิธีการ
Upskill และ Reskill
6. พัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศข้อมูลคาถามที่พบบ่อย (FAQ) จากหน่วยงานรับการประเมิน
พร้อมคาตอบที่เข้าใจได้ง่าย อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์ ที่ 5 สร้า งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA ให้กับบุค ลากรของหน่วยงานที่เข้ารั บ
การประเมิน
คาอธิบายกลยุทธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกิด Change Agent
ภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินที่จะช่วยประสานงานและเป็นตัวกลางขับเคลื่อนส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ สร้ างความตระหนั กรู้ ให้ กับผู้ บริห ารหน่ว ยงานที่เข้ารั บ การประเมิน ถึงความส าคัญ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสของการดาเนิน การหน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร่วมเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการหน่วยงานภาครัฐ
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ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละความสาเร็จของคะแนนค่าดัชนีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานรับการประเมินเพิ่มขึ้น
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
1.1 จัดอบรม/ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินให้ผู้บริหาร/
บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและทั่วถึงมากขึ้น
1.2 จัดทาคู่มือฉบับย่อ/สื่อในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประเมินให้บุคลากรใช้ศึกษา
1.3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น เพื่ อ หาแนวทางส่ ง เสริ ม ความรู้ และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินร่วมกัน
1.4 เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เช่น แสดงนิทรรศการ ให้การ
สนับสนุนวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินการหน่วยงาน
ภาครัฐ
1.5 จัดอบรม/สัมมนา ให้ความรู้กับบุ คลากรหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเกี่ยวกับการ
ปฏิบั ติ ร าชการอย่ างมี คุณธรรม โปร่ ง ใส รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่ ว นตัว กั บ ประโยชน์ส่ ว นรวม และ
ผลกระทบ/โทษที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ที่ชัดเจน ไม่มี
ความมั่นใจในการประเมิน ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้ และไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมิน สามารถแก้ไข
ด้วยวิธีการ ดังนี้
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับรู้และเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์การประเมิน
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมิน ITA ในประเด็นดังนี้
2.1.1 เหตุใดหน่วยงานภาครัฐจึงจาเป็นต้ องเข้าร่วมการประเมิน ITA และจะสามารถ
รับรู้ผลการประเมินได้จากช่องทางใด
2.1.2 ผลการประเมิ น ITA จะสะท้ อ นถึ ง ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างไร
2.1.3 เมื่ อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ แ ก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสตามที่ได้รับการสะท้อนจากผลการประเมินแล้ว ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
จะได้รับประโยชน์อย่างไร
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2.1.4 การประเมิน ITA จะสามารถส่งเสริมกระบวนการการบริหารงานภาครัฐ และ
ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของประเทศไทยได้อย่างไร
2.2 จั ด ช่ อ งทางที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก จะสามารถเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
การประเมิน ITA ได้ง่าย ผ่าน application หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้ า งมาตรฐานระบบการติดตามผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบายกลยุทธ์
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น การ
ดาเนิน งานที่มีขอบเขตกว้างขวางและมีผู้ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานมีการพัฒ นาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการประเมินผลการดาเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะอย่างมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี
กาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมตามแผนการติดตามและประเมินผล
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. จัดทาแผนการติดตามและประเมินผลพร้อมกาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน
2. กาหนดกลไกรับผิดชอบในเรื่องการติดตามและประเมินผลเป็นการเฉพาะ
3. พัฒนาช่องทางให้ ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานรับประเมินที่มีความ
หลากหลายและเข้าถึงได้โดยสะดวก
4. สานักงาน ป.ป.ช. สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากผลการประเมินจากช่องทางต่าง ๆ ที่ผ่านมา
เพื่อสรุปถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงระบบ
ประเมิน ITA ให้สะท้อนข้อเท็จจริงมากที่สุด
5. กาหนดรูปแบบวิธีการพัฒนาปรับปรุงสาหรับหน่วยงานที่ ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น
ผู้เชี่ยวชาญให้ feedback โดยตรง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทารายงานผลการให้ feedback

117

ด้านหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
คาอธิบายกลยุทธ์
มุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรื อทาให้ การทุจ ริ ตเกิดยากขึ้ น หรื อไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกของผู้ บริห ารหน่ว ยงาน
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละความสาเร็จของคะแนนค่าดัชนีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. สนั บ สนุ นนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตามนโยบายของประเทศ
ด้วยวิธีการ ดังนี้
1.1 กาหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอยู่ในนโยบาย
การกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสทั้งองค์กร
1.2 จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารทุก
ระดับ
1.3 จัดทาแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ
2. กาหนดเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสเป็นตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหารภายในหน่วยงานด้วยวิธีการ ดังนี้
2.1 จัดให้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหารทุกหน่วยงาน
2.2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
2.3 จัดประกวดหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสดีเด่น ให้รางวัลเพื่อสร้าง
ขวัญกาลังใจกับหน่วยงานโดดเด่น
2.4 กากับติดตามการดาเนินงาน โดยการนิเทศงานรับฟังปัญหา อุปสรรค
3. ก าหนดหน่ ว ยงานกลางในการรั บ ผิ ด ชอบขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ความโปร่งใส และผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ นาแนวทางสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการ ดังนี้
3.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานในการขับเคลื่อนงานคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
3.2 จัดทาคู่มือปฏิบัติงานและ/หรือคู่มือมาตรฐานของกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
คาอธิบายกลยุทธ์
การพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่ว ยงานที่เข้ารับประเมิน ควรมีการให้ ความรู้
บุคลากรภายในของหน่วยงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิด และวิธีการประเมินของ ITA เพื่อให้บุคลากร
มี ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความส าคั ญ ของการประเมิ น ITA ในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการยกระดั บ
การดาเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจและให้ข้อมูลผ่านการตอบแบบสารวจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีคาถามมากถึง 30 ข้อได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้
ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยและสะท้อนภาพการดาเนินงานที่แท้จริงของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
บุคลากรภายในมีความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบบการประเมิน ITA
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินกาหนดวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ในรูปแบบ
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การอบรมแบบ face-to-face การอบรมออนไลน์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดทาข้อมูลเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของหน่วยงานในรูปแบบและภาษา
ที่เข้าใจง่าย อาทิ อินโฟกราฟฟิก การให้ข้อมูลในคาถามที่พบบ่อย (FAQs) และการตอบข้อสงสัยผ่านแช็ตบอท
(chatbot) เป็นต้น
2. ประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในเกี่ยวกับ การประเมิน ITA ก่อนและหลังจาก
การดาเนินกิจกรรมเพื่อวัดประสิทธิผลของการดาเนินการ
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบายกลยุทธ์
หน่ วยงานที่เข้ารั บการประเมินต้องดาเนินการจัดทาเว็ป ไซต์ของหน่ว ยงาน เพื่อใช้ประกอบ
การประเมิน ระดับ การเปิ ด เผยข้อมู ล ต่อ สาธารณะของหน่ว ยงาน ตามแบบตรวจการเปิด เผยข้อมู ล
สาธารณะหรือ OIT โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน การบริหารจัดการ และการดาเนินการ
ป้องกันทุจริตของหน่วยงานรับการประเมินได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งโดยเฉพาะหน่วยในพื้นที่ห่างไกล หรือมีสถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ทาให้ขาดความพร้อมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Digital Divide) และบุคลากร จึงไม่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเข้าถึงแต่มีคุณภาพต่า
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แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีการ ดังนี้
เร่งรัดการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมในแต่ละจังหวัด โดยบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (เจ้าภาพ) สถาบันการศึกษาส่วน
ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการแบ่งปันประสบการณ์ และส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อสนับสนุน และ
เป็นพี่เลี้ยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเว็บไซต์ สาหรับเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2. เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 เพิ่มทักษะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดูแลรับผิดชอบในการ
อัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันด้วยตนเอง ด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบ Reskill
2.2 เพิ่มทักษะวิธีการประเมินแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีความพร้อม เพื่อให้สามารถ
ประเมินแบบ EIT ได้โดยสะดวก
3. พัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการประเมิน ITA
คาอธิบายกลยุทธ์
หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ควรมี ก ารน าผลการประเมิ น ITA ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน โดยจัดทาแผนกาหนดวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่า
กว่าเกณฑ์ตามแนวทางการยกระดับค่าคะแนน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งจัดให้มีระบบติดตามผล
การดาเนินการตามแผนดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น
และช่วยให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ตามเป้าหมายที่กาหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ในการ
พั ฒ นาการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วอาจมี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของงานที่ ต้ อ งการพั ฒ นาในแต่ ล ะปี
โดยคานึงถึงความสาคัญของงานนั้นต่อผลสาเร็จการดาเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม ความยากง่าย
หรือความซับซ้อนวิธีการพัฒ นางานและระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานในการ
ดาเนินการตามแผนทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการ และหน่วยงานควร
กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการพัฒนางานด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ผลประเมิน ITA ขององค์กรในปีถัดไป มีค่าคะแนนสูงขึ้น
แนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์
1. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์ เพื่อให้ทราบปัญหาการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางประเมิน ITA กาหนดวิธีการ
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แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานตามแนวทางการยกระดับคะแนนประเมิน ITA ของสานักงาน
ป.ป.ช. รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุให้ชัดเจน
2. จัดทาแผนพัฒนาการดาเนินงานโดยจัดลาดับความสาคัญของงานที่ต้องปรับปรุงตามข้ อ 1
พร้อมทั้งระบุหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบการพัฒนางานในแต่ละด้าน ทรัพยากร และระยะเวลาที่ต้องใช้
3. กาหนดหน่วยงานภายในเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
4. สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามแผนพัฒนางาน รวมถึงการ
เก็บข้อมูลเพื่อวัดผล
5. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนางานเป็นระยะ ๆ และเมื่อการดาเนินการ
ตามแผนเสร็จสิ้น จัดทารายงานสรุปและประเมินผลการดาเนินการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อบกพร่อง
ข้อจากัดเชิงระบบของกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ดาเนินการโดยสานักงาน ป.ป.ช. และ 2) จัดทากล
ยุทธ์การพัฒนาเชิงระบบของกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ส อดคล้ องกับ บริบ ทของหน่ว ยงานที่เข้ารับ การประเมิน และสะท้อนผลการ
ประเมิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ด าเนิ น การศึ ก ษาโดยวิ ธี 1) ศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary Research)
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล สภาพปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อจากัดของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 3) สัมภาษณ์/สอบถามผู้บริหารระดับสูงจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11
1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อ พัฒนาของกลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เชิงระบบ ในส่วนของหน่วยงานดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 กลยุทธ์ และในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
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ศึกษาวิ
เคราะห์
้อคาถามในเครื
อในการประเมิ
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เคราะห์
ข้อคขาถามในเครื
่องมื่อองมืในการประเมิ
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ความโปร่
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อคาถาม
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เพื่อเพืค้น่อหาข้
อคาถาม
ที่มีปทีัญ่มีปหาความก
ัญหาความก
ากวมของถ้
ากวมของถ้
อยคอาหรื
ยคาหรื
อการขาดความ
อการขาดความ
ตัวชีตั้วัดชีกลยุ
ทธ์ ทข้ธ์อคข้าถามในเครื
่องมื่อองมืในการประเมิ
น น
้วัดกลยุ
อคาถามในเครื
อในการประเมิ
ชัดเจนในบริ
ส่งผลให้
ีส่วนได้
ส่วนเสี
ชัดเจนในบริ
บทบซึท่งส่ซึง่งผลให้
ผู้มีสผ่วู้มนได้
ส่วนเสี
ยมีปยัญมีปหาัญหา
คุณคุธรรมและความโปร่
งใสในการด
าเนิาเนิ
นงานของ
ณธรรมและความโปร่
งใสในการด
นงานของ
ในการตอบ
รวมทั
รวมทั
้งคาถามที
้งคาถามที
่ต้องค
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งคงานึ
ถึงงความสอดคล้
ถึงความสอดคล้
อง อง
หน่วหน่
ยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐได้ฐถได้
ูกปรั
ถูกบปรัปรุบงปรุ
ให้งมให้ีความชั
มีความชั
ดเจนดเจน
เข้าใจง่
เข้าาใจง่
ย าย ในการตอบ
กับประสบการณ์
ีสว่ นได้
สว่ นเสี
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คาถามเกี
กับประสบการณ์
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คาถามเกี
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กากวม
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ถุประสงค์
ของประเมิ
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และตรงตามวั
ตถุปตระสงค์
ของประเมิ
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งบประมาณ
งบประมาณ
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ส่วนเสี
ส่วนเสี
ยควรเป็
ยควรเป็
นผู้ทนี่มผูีค้ทวามรู
ี่มีความรู
้หรือ้หรือ
คุณคุธรรมและความโปร่
ณธรรมและความโปร่
งใสในการด
งใสในการด
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นงานของ
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มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
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ยงานภาครั
วยงานภาครั
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วยงาน
เพราะหากใช้
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มีความรู
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คาตอบหรื
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ความเห็
ความเห็
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บความเป็
นจรินงจริง
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กากวม
และตรงตามวั
และตรงตามวั
ตถุปตระสงค์
ถุประสงค์
ของประเมิ
ของประเมิ
นคุณนคุธรรมและความโปร่
ณธรรมและความโปร่
งใสในการด
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นงาน
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วยงานภาครั
วยงานภาครั
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คุณคุธรรมและความโปร่
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ข้อคข้าถามหรื
อคาถามหรื
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ากวมของ
ากวมของ
ข้อคข้าถาม
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้ตอบค
้ตอบค
าถามาถาม
เช่นเช่เป็นนเป็น
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วชี้ววัดชีกลยุ
้วัดกลยุ
ทธ์ ทธ์

แนวทางด
แนวทางด
าเนิาเนิ
นการ
นการ
3. ตรวจสอบคุ
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่เกี่ยอวข้
ง เพื
อง่อเพื
ให้่อขให้
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นงานของหน่
วยงาน
วยงาน
ภายนอก
ภายนอก
ภาครั
ภาครั
ฐ ฐ
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3. จั3.ดทจัามาตรการเก็
ดทามาตรการเก็
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้งกาหนดเกณฑ์
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การประเมิ
การประเมิ
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้วัดกลยุ
ทธ์ ทธ์
สานัสกานั
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างๆางๆ
ป.ป.ช.
รวมทั
สามารถตอบแบบส
ของสของส
านักานั
งานกงาน
ป.ป.ช.
รวมทั
้งให้ส้งให้
ามารถตอบแบบส
ารวจารวจ
ITASITAS
ได้ดได้
้วยด้วย

124
124
กลยุกลยุ
ทธ์ทแธ์ละตั
และตั
วชีว้ ชีัด้วกลยุ
ัดกลยุ
ทธ์ทธ์

แนวทางด
แนวทางด
าเนิาเนิ
นการ
นการ
5. 5.เพิ่มเพิทั่มกทัษะบุ
กษะบุ
คลากรที
คลากรที
่ดูแลรั
่ดูแบลรัผิบดชอบระบบ
ผิดชอบระบบ
ITASITAS
ให้มให้ี มี
ความรู
นเทคโนโลยี
ด้วธยวิีการ
ธีการ
Upskill
ความรู
้เท่า้เทัท่นาทัเทคโนโลยี
ด้วยวิ
Upskill
และและ
Reskill
Reskill
6. 6.พัฒพันาและปรั
ฒนาและปรั
บปรุบงปรุสารสนเทศข้
งสารสนเทศข้
อมูอลมูคาถามที
ลคาถามที
่พบบ่
่พบบ่
อยอย
(FAQ)
จากหน่
วยงานรั
บการประเมิ
าตอบ
(FAQ)
จากหน่
วยงานรั
บการประเมิ
นพร้นอพร้มคอมค
าตอบ
ที่เข้ทีา่เใจได้
ข้าใจได้
ง่ายง่าอย่
ย าอย่งต่าองต่เนือ่อเนืง ่อและเป็
ง และเป็
นปันจปัจุบจจุันบัน

กลยุกลยุ
ทธ์ทธ์ี่ 5ที่ สร้
5 าสร้งความรู
างความรู
้ความเข้
้ความเข้
าใจเกี
าใจเกี
่ยวกั่ยบวกัITA
บ ITA
ให้กให้ับกบุับคบุลากรของหน่
คลากรของหน่
วยงานที
วยงานที
่เข้า่เรัข้บาการประเมิ
รับการประเมิ
นน

1. 1.สร้าสร้งความรู
างความรู
้ความเข้
้ความเข้
าใจให้
าใจให้
บุคบลากรหน่
ุคลากรหน่
วยงานที
วยงานที
่เข้า่เรัข้บารับ
การประเมิ
การประเมิ
นน

ตัวตัชีว้ ชีัด้วกลยุ
ัดกลยุ
ทธ์ทร้ธ์อยละความส
ร้อยละความส
าเร็าเร็
จของคะแนนค่
จของคะแนนค่
าดัชาดันีชนี2. 2.สร้าสร้งความรู
างความรู
้ความเข้
้ความเข้
าใจให้
าใจให้
กลุ่มกลุเป้่มาเป้หมายผู
าหมายผู
้มีส้ม่วนได้
ีส่วนได้
คุณคุธรรมจริ
ณธรรมจริ
ยธรรมและความโปร่
ยธรรมและความโปร่
งใสการด
งใสการด
าเนิาเนิ
นงานของ
นงานของ ส่วนเสี
ส่วนเสี
ยภายนอก
ยภายนอก
หน่หน่
วยงานรั
วยงานรั
บการประเมิ
บการประเมิ
นเพิน่มเพิขึ้น่มขึ้น
กลยุกลยุ
ทธ์ทธ์ี่ 6ที่ สร้
6 าสร้งมาตรฐานระบบการติ
างมาตรฐานระบบการติ
ดตามผล
ดตามผล
การประเมิ
ณธรรมและความโปร่
งใสในการ
การประเมิ
นคุนณคุธรรมและความโปร่
งใสในการ
ดาเนิ
ดาเนิ
นงานของหน่
นงานของหน่
วยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐ ฐ

1. 1.จัดทจัดาแผนการติ
ทาแผนการติ
ดตามและประเมิ
ดตามและประเมิ
นผลพร้
นผลพร้
อมกอมก
าหนดกรอบ
าหนดกรอบ
ระยะเวลาด
นการที
่ชัดเจน
ระยะเวลาด
าเนิาเนิ
นการที
่ชัดเจน
กาหนดกลไกรั
ผิดชอบในเรื
่องการติ
ดตามและ
2. 2.กาหนดกลไกรั
บผิบดชอบในเรื
่องการติ
ดตามและ
ประเมิ
นผลเป็
นการเฉพาะ
นผลเป็
นการเฉพาะ
ัดกลยุ
ร้อยละของความส
จในการด
ตัวตัชีว้ ชีัด้ วกลยุ
ทธ์ทร้ธ์อยละของความส
าเร็าเร็
จในการด
าเนิาเนิ
น น ประเมิ
กิจกรรมตามแผนการติ
ดตามและประเมิ
ฒนาช่
องทางให้
ข้อเสนอแนะซึ
อนกลั
กิจกรรมตามแผนการติ
ดตามและประเมิ
นผลนผล
3. 3.พัฒพันาช่
องทางให้
ข้อเสนอแนะซึ
ง่ เป็ง่ นเป็ข้นอมูข้อลมูป้ลอป้นกลั
บบ
จากหน่
วยงานรั
บประเมิ
ีความหลากหลายและเข้
จากหน่
วยงานรั
บประเมิ
นทีน่มทีีค่มวามหลากหลายและเข้
าถึงาถึง
โดยสะดวก
ได้โได้
ดยสะดวก
กงาน
ป.ป.ช.
สังเคราะห์
และถอดบทเรี
ยนจากผลการ
4. 4.สานัสกานังาน
ป.ป.ช.
สังเคราะห์
และถอดบทเรี
ยนจากผลการ
ประเมิ
นจากช่
องทางต่
างๆางๆ
ที่ผที่านมา
เพื่อเพืสรุ่อปสรุถึปงต้ถึนงต้ตอของ
ประเมิ
นจากช่
องทางต่
่ผ่านมา
นตอของ
ปัญปัหาที
่แท้่แจท้ริงจของหน่
วยงานที
เ่ ข้าเ่ รัข้บาการประเมิ
น เพื
ญหาที
ริงของหน่
วยงานที
รับการประเมิ
น ่อเพื่อ
นาไปสู
่การปรั
บปรุบงปรุระบบประเมิ
น ITA
ให้สให้ะท้สะท้
อนอน
นาไปสู
่การปรั
งระบบประเมิ
น ITA
ข้อเท็
่สุด่สุด
ข้อจเท็จริจงจริมากที
งมากที
5. 5.กาหนดรู
ปแบบวิ
ธีการพั
ฒนาปรั
บปรุบงปรุสาหรั
บหน่
วยงานที
่ ่
กาหนดรู
ปแบบวิ
ธีการพั
ฒนาปรั
งสาหรั
บหน่
วยงานที
ต้องให้
ความใส่
ใจเป็ใจเป็
นพินเศษ
เช่นเช่ผูน้เชีผู่ย้เวชาญให้
ต้องให้
ความใส่
พิเศษ
ชี่ยวชาญให้
feedback
โดยตรง
หรือหรืให้อผใหู้้เชีผ่ยู้เวชาญจั
ดทดารายงานผล
feedback
โดยตรง
ชี่ยวชาญจั
ทารายงานผล
การให้
การให้
feedback
feedback
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125
หน่หน่
วยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐทีฐ่เข้ทีา่เรัข้บาการประเมิ
รับการประเมิ
นน
กลยุกลยุ
ทธ์ทและตั
ธ์และตั
วชี้วชีัดกลยุ
้วัดกลยุ
ทธ์ทธ์

แนวทางด
แนวทางด
าเนิาเนิ
นการ
นการ

กลยุกลยุ
ทธ์ที่ ธ์1ที่ ส่1งเสริ
ส่งเสริ
ม พัมฒพันาระบบบริ
ฒนาระบบบริ
หารจั
หารจั
ดการด้
ดการด้
าน าน 1. 1.
สนับสนัสนุบนสนุนโยบายด้
นนโยบายด้
านคุาณ
นคุธรรม
ณธรรม
จริยจริธรรม
ยธรรม
และความ
และความ
คุณคุธรรม
จริยจริธรรม
และความโปร่
งใสของหน่
วยงาน
งใสตามนโยบายของประเทศ
ณธรรม
ยธรรม
และความโปร่
งใสของหน่
วยงาน โปร่โปร่
งใสตามนโยบายของประเทศ
ภาครั
ฐที่เฐข้ทีา่เรัข้บาการประเมิ
น น
ภาครั
รับการประเมิ
2. 2.
กาหนดเรื
่องคุ่อณงคุธรรม
จริยจริธรรม
และความโปร่
งใสงใส
กาหนดเรื
ณธรรม
ยธรรม
และความโปร่
บัตริบาชการของผู
้บริห้บาร
ดั คบารัรองการปฏิ
บรองการปฏิ
ัตริ าชการของผู
ริหาร
ตัวชีตั้วัดชีกลยุ
ทธ์ ทร้ธ์อยละความส
าเร็จาเร็ของคะแนนค่
าดัชานีดัชนี เป็นเป็ตัวนชีตั้ววดั ชีค้วารั
้วัดกลยุ
ร้อยละความส
จของคะแนนค่
วยงาน
ภายในหน่
วยงาน
คุณคุธรรมจริ
ยธรรมและความโปร่
งใสการด
าเนิาเนิ
นงานของ
ณธรรมจริ
ยธรรมและความโปร่
งใสการด
นงานของ ภายในหน่
หน่หน่
วยงานที
่เข้า่เรัข้บาการประเมิ
น น
3. 3.
กาหนดหน่
วยงานกลางในการรั
บผิดบชอบขั
บเคลื
่อนงาน
วยงานที
รับการประเมิ
กาหนดหน่
วยงานกลางในการรั
ผิดชอบขั
บเคลื
่อนงาน
ด้านคุ
จริยจริธรรม
และความโปร่
งใสงและ
ด้าณ
นคุธรรม
ณธรรม
ยธรรม
และความโปร่
ใส และ
ผู้รับผูผิ้รดับชอบในแต่
ผิดชอบในแต่
ละหน่
ละหน่
วยงานต่
วยงานต่
าง ๆางนๆาแนวทางสู
นาแนวทางสู
่การ่การ
ปฏิปฏิ
บัติบัติ
กลยุกลยุ
ทธ์ที่ ธ์2ที่ พั2ฒพันาความรู
ฒนาความรู
้ความเข้
้ความเข้
าใจเกี
าใจเกี
่ยวกั่ยบวกัการ
บการ 1. 1.
หน่หน่
วยงานที
วยงานที
่เข้า่เรัข้บาการประเมิ
รับการประเมิ
นกาหนดวิ
นกาหนดวิ
ธีการให้
ธีการให้
ความรู
ความรู
้ ้
ประเมิ
ประเมิ
น ITA
น ITA
แก่บแกุ่คบลากรในหน่
ุคลากรในหน่
วยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐที่เฐข้ทีา่เรัข้บารับ เกี่ยเกีวกั่ยบวกัการประเมิ
บการประเมิ
น ITA
น ITA
ในรูในรู
ปแบบที
ปแบบที
่หลากหลายและ
่หลากหลายและ
การประเมิ
น น
สอดคล้
องกัอบงกักลุบ่มกลุเป้่มาเป้
หมาย
การประเมิ
สอดคล้
าหมาย
ตัวชีตั้วัดชีกลยุ
้วัดกลยุ
ทธ์ ทบุธ์คลากรภายในมี
บุคลากรภายในมี
ความรู
ความรู
้และความเข้
้และความเข้
าใจาใจ2. 2.
ประเมิ
ประเมิ
นความรู
นความรู
้ความเข้
้ความเข้
าใจของบุ
าใจของบุ
คลากรภายในเกี
คลากรภายในเกี
่ยวกั่ยบวกับ
ที่ดีขทีึ้น่ดเกี
ีขึ้น่ยเกีวกั่ยบวกัระบบการประเมิ
บระบบการประเมิ
น ITA
น ITA
การประเมิ
การประเมิ
น ITA
น ITA
ก่อนและหลั
ก่อนและหลั
งจากการด
งจากการด
าเนิาเนิ
นกิจนกรรม
กิจกรรม
เพื่อเพืวัด่อประสิ
วัดประสิ
ทธิผทลของการด
ธิผลของการด
าเนิาเนิ
นการ
นการ
กลยุกลยุ
ทธ์ที่ ธ์3ที่ พั3ฒพันาระบบเทคโนโลยี
ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
เพื่อเพืรองรั
่อรองรั
บการประเมิ
บการประเมิ
นคุณ
นคุธรรมและความโปร่
ณธรรมและความโปร่
งใสงใส
ในการด
ในการด
าเนิาเนิ
นงานของหน่
นงานของหน่
วยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐ ฐ

1. 1.
จัดทจัาระบบเทคโนโลยี
ดทาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที
สารสนเทศที
่สามารถรองรั
่สามารถรองรั
บ บ
การประเมิ
การประเมิ
นคุณ
นคุธรรมและความโปร่
ณธรรมและความโปร่
งใสในการด
งใสในการด
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน
ของหน่
ของหน่
วยงานภาครั
วยงานภาครั
ฐ ฐ
2. 2.
เพิ่มเพิทัก่มษะด้
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะด้
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชีตั้วัดชีกลยุ
ทธ์ ทธ์
้วัดกลยุ
3. 3.
พัฒพันาช่
องทางเผยแพร่
ข้อมูขล้อทีมู่เลหมาะสมกั
บบริบบบริทของ
ฒนาช่
องทางเผยแพร่
ที่เหมาะสมกั
บทของ
คุณคุภาพการให้
บริกบาร
(Quality
of Service)
ณภาพการให้
ริการ
(Quality
of Service)
หน่หน่
วยงาน
และประชาชนในพื
น้ ทีน่้ ที่
วยงาน
และประชาชนในพื
- ความเสถี
ยรของระบบ
(จานวนครั
ง้ ที่รง้ ะบบมี
ปัญปหาัญหา
- ความเสถี
ยรของระบบ
(จานวนครั
ที่ระบบมี
ไม่สไม่ามารถให้
บริกบาร)
สามารถให้
ริการ)
- ระยะเวลาในการกู
้คืนระบบ
- ระยะเวลาในการกู
้คืนระบบ
- ความพึ
- ความพึ
งพอใจของผู
งพอใจของผู
้ใช้บ้ใริช้กบาร
ริการ
กลยุกลยุ
ทธ์ที่ ธ์4ที่ พั4ฒพันาการด
ฒนาการด
าเนิาเนิ
นงานให้
นงานให้
สอดคล้
สอดคล้
องกัอบงกับ
แนวปฏิ
บัตบิของการประเมิ
น ITA
แนวปฏิ
ัติของการประเมิ
น ITA

1. 1.
หน่หน่
วยงานที
วยงานที
่เข้า่เรัข้บาการประเมิ
รับการประเมิ
นวิเนคราะห์
วิเคราะห์
ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
น น
ITAITA
โดยเฉพาะตั
โดยเฉพาะตั
วชี้ววัดชีที้ว่ไัดด้ทีค่ไะแนนต่
ด้คะแนนต่
ากว่ากว่
าเกณฑ์
าเกณฑ์
เพื่อเพืให้่อให้
ทราบปั
ทราบปั
ญหาการด
ญหาการด
าเนิาเนิ
นงานที
นงานที
ไ่ ม่สไ่ อดคล้
ม่สอดคล้
องกัอบงกัแนวทาง
บแนวทาง
ตัวชีตั้วัดชีกลยุ
้วัดกลยุ
ทธ์ ทผลประเมิ
ธ์ ผลประเมิ
น ITA
น ITA
ขององค์
ขององค์
กรในปี
กรในปี
ถัดไป
ถัดไป
ประเมิ
น ITA
กาหนดวิ
ธีการแก้
ญหาเพื
ประเมิ
น ITA
กาหนดวิ
ธีการแก้
ไขปัไญขปัหาเพื
่อปรั่อบปรัปรุบงปรุ
การงการ
ค่าคะแนนสู
มีค่ามีคะแนนสู
งขึ้นงขึ้น
ดาเนิดาเนิ
นงานตามแนวทางการยกระดั
นงานตามแนวทางการยกระดั
บคะแนนประเมิ
บคะแนนประเมิ
น ITA
น ITA
ของส
กงานป.
ช. รวมทั
้งกาหนดเป้
าหมายและตั
ของส
านักานังานป.
ป.ช.ป.รวมทั
้งกาหนดเป้
าหมายและตั
วชีว้ วัดชีว้ ัด
่ต้องการบรรลุ
ชัดเจน
ที่ต้อทีงการบรรลุ
ให้ชใัดห้เจน
2. 2.
จัดทจัาแผนพั
ดทาแผนพั
ฒนาการด
ฒนาการด
าเนิาเนิ
นงานโดยจั
นงานโดยจั
ดลาดั
ดลบาดัความส
บความส
าคัญาคัญ
ของงานที
ของงานที
่ต้องปรั
่ต้องปรั
บปรุบงปรุ
ตามข้
งตามข้
อ 1อ พร้
1 อพร้มทัอ้งมทั
ระบุ
้งระบุ
หน่วหยงาน
น่วยงาน
ภายในที
ผิดชอบการพั
ฒนางานในแต่
น พทรัยากร
พยากร
ภายในที
่รับผิ่รดับชอบการพั
ฒนางานในแต่
ละด้ลาะด้
น าทรั
และระยะเวลาที
และระยะเวลาที
่ต้องใช้
่ต้องใช้
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กลยุ
กลยุททธ์ธ์แและตั
ละตัววชีชี้ว้วัดัดกลยุ
กลยุททธ์ธ์

แนวทางด
แนวทางดาเนิ
าเนินนการ
การ
3.3.กกาหนดหน่
าหนดหน่ววยงานภายในเพื
ยงานภายในเพื่อ่อททาหน้
าหน้าทีาที่ป่ประสานงาน
ระสานงาน
ตามและประเมิ
และประเมินนผลการด
ผลการดาเนิ
าเนินนงานตามแผนพั
งานตามแผนพัฒฒนางาน
นางาน
ติติดดตาม
อย่อย่างเป็
างเป็นนระบบ
ระบบ
4.4.สร้สร้างความเข้
างความเข้าใจแก่
าใจแก่เจ้เจ้าหน้
าหน้าทีาที่ท่ทีเกีี่เกี่ย่ยวข้วข้อองในการด
งในการดาเนิ
าเนินนการ
การ
ตามแผนพั
ตามแผนพัฒฒนางาน
นางานรวมถึ
รวมถึงการเก็
งการเก็บบข้ข้ออมูมูลลเพืเพื่อ่อวัวัดดผลผล
5.5.ติติดดตามความก้
ตามความก้าวหน้
าวหน้าการด
าการดาเนิ
าเนินนการตามแผนพั
การตามแผนพัฒฒนางาน
นางาน
เป็เป็นนระยะ
ระยะๆๆและเมื
และเมื่อ่อการด
การดาเนิ
าเนินนการตามแผนเสร็
การตามแผนเสร็จจสิสิ้น้น
จัจัดดททารายงานสรุ
ารายงานสรุปปและประเมิ
และประเมินนผลการด
ผลการดาเนิ
าเนินนการเสนอต่
การเสนอต่ออ
หัหัววหน้
หน้าส่าส่ววนราชกา
นราชกา

2.2. ข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ
การด
การดาเนิ
าเนินนงานตามกลยุ
งานตามกลยุททธ์ธ์กการพั
ารพัฒฒนากลไกและกระบวนการประเมิ
นากลไกและกระบวนการประเมินนคุคุณณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งใส
งใส
ในการด
ในการดาเนิ
าเนินนงานของหน่
งานของหน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐจะน
จะนาไปสู
าไปสู่ก่การแก้
ารแก้ไขปั
ไขปัญญหาข้
หาข้ออบกพร่
บกพร่อองงข้ข้ออจจากัากัดดเชิเชิงระบบของกลไก
งระบบของกลไก
และกระบวนการประเมิ
และกระบวนการประเมินนคุคุณณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งใสในการด
งใสในการดาเนิ
าเนินนงานของหน่
งานของหน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐการประเมิ
การประเมินน
จะสอดคล้
จะสอดคล้อองกังกับบบริบริบบทของหน่
ทของหน่ววยงานที
ยงานที่เข้่เข้าารัรับบการประเมิ
การประเมินนและสะท้
และสะท้ออนผลการประเมิ
นผลการประเมินนทีที่แ่แท้ท้จจริริงงรวมทั
รวมทั้ง้ง
ช่ช่ววยยกคุ
ยยกคุณณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งใสในการด
งใสในการดาเนิ
าเนินนงานของหน่
งานของหน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐในภาพรวมให้
ในภาพรวมให้สสูงขึูงขึ้น้นแต่แต่ออาจจะ
าจจะ
ไม่ไม่นนาไปสู
าไปสู่ “การพั
่ “การพัฒฒนานาวิวิเคราะห์
เคราะห์แและบู
ละบูรรณาการระบบการประเมิ
ณาการระบบการประเมินนด้ด้าานคุ
นคุณณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งใสในการ
งใสในการ
ดดาเนิ
าเนินนงานของหน่
งานของหน่ววยงาน
ยงานเพืเพื่อ่อเชืเชื่อ่อมโยงกั
มโยงกับบแนวทางการยกระดั
แนวทางการยกระดับบคะแนนดั
คะแนนดัชชนีนีกการรั
ารรับบรูรู้ก้การทุ
ารทุจจริริตต(Corruption
(Corruption
Perceptions
PerceptionsIndex
Index: :CPI)
CPI)ของประเทศไทย”
ของประเทศไทย”ตามที
ตามที่ก่กาหนดไว้
าหนดไว้ในยุ
ในยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ชชาติาติวว่า่าด้ด้ววยการป้
ยการป้อองกังกันนและ
และ
ปราบปรามการทุ
ปราบปรามการทุจจริริตตระยะที
ระยะที่ ๓่ ๓ซึซึ่งคณะผู
่งคณะผู้ศ้ศึกึกษามี
ษามีคความเห็
วามเห็นนว่ว่าการยกระดั
าการยกระดับบคะแนนดั
คะแนนดัชชนีนีกการรั
ารรับบรูรู้ก้การทุ
ารทุจจริริตต
เป็เป็นนวาระที
วาระที่ส่สาคัาคัญญของประเทศ
ของประเทศการผลั
การผลักกดัดันนให้ให้บบังัเกิ
งเกิดดผลต้
ผลต้อองอาศั
งอาศัยยความร่
ความร่ววมแรง
มแรงร่ร่ววมใจ
มใจจากทุ
จากทุกกภาคส่
ภาคส่ววนน
โดยข้
โดยข้ออเสนอแนะที
เสนอแนะที่ผ่ผู้มู้มีสีส่ว่วนเกี
นเกี่ย่ยวข้วข้อองง๓๓ส่ส่ววนหลั
นหลักกได้ได้แแก่ก่รัรัฐฐบาล
บาลสสานัานักกงาน
งานป.ป.ช.
ป.ป.ช.และหน่
และหน่ววยงานที
ยงานที่ร่รับับการ
การ
ประเมิ
ประเมินนควรด
ควรดาเนิ
าเนินนการเพิ
การเพิ่ม่มเติเติมมคูคู่ข่ขนานไปกั
นานไปกับบการพั
การพัฒฒนาการประเมิ
นาการประเมินนคุคุณณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งงใสในการ
ใสในการ
ดดาเนิ
าเนินนงานของหน่
งานของหน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐเพืเพื่อ่อให้ให้กการประเมิ
ารประเมินนคุคุณณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งงใสในการด
ใสในการดาเนิ
าเนินนงานของ
งานของ
หน่
หน่ววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐสามารถเชื
สามารถเชื่อ่อมโยงกั
มโยงกับบการยกระดั
การยกระดับบคะแนนดั
คะแนนดัชชนีนีกการรั
ารรับบรูรู้ก้การทุ
ารทุจจริริตตได้ได้ดัดังนีงนี้ ้
ข้ข้ออเสนอแนะส
เสนอแนะสาหรั
าหรับบรัรัฐฐบาล
บาล
1.1.เร่เร่งรังรัดดการพั
การพัฒฒนาโครสร้
นาโครสร้าางพืงพื้น้นฐานด้
ฐานด้าานเทคโนโลยี
นเทคโนโลยีสสารสนเทศให้
ารสนเทศให้เกิเกิดดการกระจายการให้
การกระจายการให้บบริริกการาร
อย่อย่าางทังทั่ว่วถึถึงและเพี
งและเพียยงพอ
งพอควบคู
ควบคู่ก่กับับการเร่
การเร่งรังรัดดสนัสนับบสนุ
สนุนนและกระตุ
และกระตุ้น้นให้ให้หหน่น่ววยงานรั
ยงานรัฐฐปรัปรับบเปลี
เปลี่ย่ยนรูนรูปปแบบ
แบบ
การให้
การให้บบริริกการในระบบดิ
ารในระบบดิจจิทิทัลัลหรืหรืออออนไลน์
ออนไลน์มมากขึ
ากขึ้น้นเพืเพื่อ่อสนั
สนับบสนุ
สนุนนการให้
การให้บบริริกการและการเปิ
ารและการเปิดดเผยข้
เผยข้ออมูมูลล
ของหน่
ของหน่ววยงานรั
ยงานรัฐฐซึซึ่งน่งนาไปสู
าไปสู่ก่การบริ
ารบริหหารงานยุ
ารงานยุคคดิดิจจิทิทัลัลทีที่ม่มีปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพและโปร่
าพและโปร่งใส
งใส
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2. เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาระบบราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการนาผล
การประเมิน ITA รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์จัดทาแนวทางการส่งเสริมหรือปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ องทั้ งในประเด็ นความโปร่ งใสและคุ ณ ธรรม รวมทั้ง ประเด็น ปัญ หาอื่ น เช่ น
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารงบประมาณหรือการเปิดเผยข้อมูล เพราะผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการประเมิน ITA สามารถปัญหาอื่นๆ อีกด้วย นอกเหนือจากการทุจริต
3. ให้ความสาคัญกับผลการประเมิน ITA เพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารประเทศและยกระดั บ
การให้บริการประชาชน โดยมอบหมายให้แต่ละกระทรวงรับผิดชอบศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ในภาพรวมของกระทรวงและจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งกาหนดมาตรการทั้งในด้านงบประมาณ หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อจูงใจให้ผู้นาองค์กรและหน่วยงานให้ความสาคัญกับผลการประเมิน ITA มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับสานักงาน ป.ป.ช.
1. เพื่ อ ให้ มี ก ารเชื่อ มโยงกั บ ดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริต (CPI) ส านั ก งาน ป.ป.ช. ควรเพิ่ม เติ ม
ข้อคาถามในลักษณะ Agenda-based Approach ในแบบสอบถาม ITA ซึ่งเป็นข้อคาถามเพื่อทาการ
สารวจความคิดเห็ น ในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) โดยเฉพาะในประเด็นที่
ประเทศไทยได้คะแนนต่า เพื่อนามาใช้ในการประเมินผลและเปรียบเทียบกับรายงานประจาปีของ CPI
ทั้งนี้ เพื่อให้ ข้ อค าถามในส่ ว นที่ เพิ่ มเติ มดั งกล่ าวมี ค วามเที่ ยงตรงและน่ าเชื่ อถื อ ควรระบุและชี้ แจง
ให้ชัดเจนว่าเป็นการสารวจที่สะท้อนภาพรวมของประเทศและจะไม่นาข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบไปใช้
ในการประเมินองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้าประเมิน ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีการเพิ่มข้อคาถาม
เรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในช่ ว ง Covid 19 ในการประเมิ น ประจ าปี 2563 ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อคาถามในส่วนขยายได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลการประเมิน ITA ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) ให้ มากขึ้น โดยนาข้อมูล ผลการประเมิน ITA ที่สะท้อนความโปร่งใส คุณ ธรรม และ
พฤติกรรมการคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐแทบทุกระดับ มาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงกว้าง
และเชิ งลึ กต่ อไป โดยการมุ่ง เน้ น การวิเ คราะห์ ใ นเชิง ประเด็น (Agenda-based) เช่ น การรั บ สิ น บน
การเปิดเผยข้อมูล การใช้ทรัพย์สิน หรือการบริหารงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้ง นาผลการประเมินและ
รายงานการวิเคราะห์มาแบ่งปันประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
3. ควรประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยยกระดับหรือปรับปรุง
การบริหารงานของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินต่าหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องความโปร่งใสและ
คุณธรรม อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือหรือส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินต่าหรือประสบ
ปัญหาในประเมิน เพื่อให้เครื่องมือ ITA มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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4. ควรสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเคราะห์ผลการประเมินในลักษณะเชิงบวกหรือสร้าง
แรงจูงใจมากขึ้น โดยร่วมกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เข้าประเมิน
ให้ความสาคัญกับ ITA และ CPI มากขึ้น เช่น การจัดอบรมสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก
หรือการจัดเวทีวิชาการในระดับชาติทุกปีเพื่อนาเสนอแนวทางยกระดับความโปร่งใสและคุณธรรม เป็นต้น
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่ มี ปั ญ หาหรื อ หน่ ว ยงานที่ ป ระสบปั ญ หา
ในการประเมิน ในเชิง ลึ กต่อไป เพื่อน ามาเป็ น กรณีศึ กษาและแบ่งปั น ประสบการณ์ กับ หน่ว ยงานอื่ น
ที่มีลักษณะหรือปัญหาคล้ายกัน
6. ควรรณรงค์ และจั ด กิจกรรมเกี่ ย วกั บ ITA อย่า งต่อ เนื่ องและหลากหลายมิติม ากขึ้น เช่ น
การจัดตั้งชมรม ITA สาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพื่อให้เกิดเวทีหรือช่องทางสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู้ ป ระสบการณ์ร ะหว่า งกัน หรื อการส่ ง เสริมให้ ห น่ว ยงานที่ประสบความส าเร็จจับคู่ ช่ว ยเหลื อ
หน่วยงานที่ประสบปัญหาในการประเมินผล
7. ควรร่วมมือกับสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องมือ
ITA สาหรับภาคธุรกิจ เช่น บริษัทมหาชนหรือที่อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเครื่องมือวัดในอีกมิติหนึ่ง
ในฐานะผู้ติดต่อหรือรับบริการจากภาครัฐเพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการประเมิน ITA และ CPI
ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
1. ควรศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เพื่อปรับปรุงยกระดับการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการ
หรือบุคคลภายนอกในการประเมินและวิเคราะห์
2. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินที่ประสบความสาเร็จและมีทรัพยากรเพียงพอควรมีบทบาท
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประเมิน ITA โดยจัดทาสื่อหรือเผยแพร่แนวทางการดาเนินการที่ประสบ
ความสาเร็จ หรือจับคู่หน่วยงานที่ประสบปัญหาเพื่อเข้าไปประสานงานหรือให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
3. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินที่ประสบความสาเร็จควรถอดบทเรียนและประเมินผลที่ได้รับ
จากการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและคุณธรรมว่าประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรได้รับประโยชน์
อย่ า งไร แล้ ว แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น หรื อ เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะในวงกว้ า งต่ อ ไป
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานและการพัฒนาองค์กรในอีกนัยหนึ่ง
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แบบสอบถามความเห็น

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 11
เพื่อประกอบการจัดทา “กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

การวิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อจากัด ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดาเนินการโดยสานักงาน ป.ป.ช.
คาชี้แจง :
1. โปรดให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อจากัด ที่ท่าน / หน่วยงานของท่านพบจากการดาเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในเชิงระบบ (ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์) ตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ระบุไว้
2. ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาเชิงระบบในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมิน
และสะท้อนผลการประเมินที่แท้จริงประกอบการจัดทาเอกสารวิชาการรุ่น หลักสูตร นยปส. 11
3. ท่านสามารถตอบ โดยเขียนปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อจากัดของแต่ละประเด็นลงในแบบสอบถามนี้ แล้วส่งให้ผู้
ประสานงานกลุ่มวิชาการ นยปส. 11 หรือท่านสามารถพิมพ์เป็น File Word แล้วจัดส่งให้ผู้ประสานงานกลุ่ม
วิชาการ นยปส. 11 ตามช่องทางที่กาหนด
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ประเด็นพิจารณาที่ 1
ประเด็นพิจารณาที
ปัจ่ จั1ยนาเข้า (Input)
ปัจจัยนาเข้วายงานภาครั
(Input) ฐที่เข้ารับการ
1. ความหลากหลายของหน่
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หน่วฐยงาน)
น(17
่ม 8,304นผล(ปปช.,
หน่วยงาน)สคร.,
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ในการประเมิ
น ประกอบด้
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ประเด็นพิจารณาที่ 2
ประเด็นพิจารณาที
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(Process)
กระบวนการ
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บรู้ของตั
(กาหนดจานวนผู้ตอบขั้นต่า 10%
แต่ตว้อเอง
งไม่
(ก
าหนดจ
านวนผู
ต
้
อบขั
น
้
ต่
า
10%
แต่
ต
อ
้
น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง และถ้าจานวนผู้มีสงไม่
่วนได้
น้ส่วอนเสี
ยกว่ยาภายนอกมากกว่
30 ตัวอย่าง และถ้
า
จ
านวนผู
ม
้
ส
ี
ว
่
นได้
า 4,000 คน ต้องตอบ
ส่ไม่วนนเสี
ยภายนอกมากกว่
้อยกว่
า 400 ตัวอย่าาง)4,000 คน ต้องตอบ
ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง)
3. เครื่องมือในการประเมินเพื่อเก็บข้อมูลส่วนที่ 3
3. เครืแบบตรวจการเปิ
่องมือในการประเมิ
นเพื่ออเก็
ข้อมูลส่วนที(OIT)
่3
ดเผยข้
มูลบสาธารณะ
- โดยประเมิ
แบบตรวจการเปิ
ลสาธารณะ
นจากข้ดอเผยข้
มูลในอมูWebsite
หลั(OIT)
กของ
โดยประเมิ
น
จากข้
อ
มู
ล
ใน
Website
หลั
กของ
หน่วยงาน ถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่ววยงานเพื
ยงาน ถึง่อการเปิ
ดเผยข้อมูาลถึต่งอได้สาธารณะของ
หน่
ให้ประชาชนเข้
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้
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ประเด็นพิจารณาที่ 2 (ต่อ)
กระบวนการ (Process)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละเครื่องมือในการ
ประเมิน (IIT, EIT, OIT) ของทุกหน่วยงานทั่ว
ประเทศ ดาเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITAS)
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT
- หน่วยงานกรอกจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ลงในระบบ ITASโดยผู้บริหารต้องตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูล
- หน่วยงานนา URL หรือ QR code ช่องทางการ
เข้าตอบแบบสารวจ IIT เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในหน่วยงาน
- การเผยแพร่ต้องครอบคลุมทุกส่วนงานและทุก
ระดับ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบ IIT โดยตรง
ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT
- หน่วยงานกรอกจานวนประมาณการและรายชื่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบฟอร์มที่
กาหนดลงในระบบ ITAS โดยผู้บริหารต้อง
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
- หน่วยงานนา URL หรือ QR code ช่องทางการ
เข้าตอบแบบสารวจ EIT เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานที่มารับบริการ / มา
ติดต่อ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT
โดยตรงด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR
code
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบ EIT ได้จาก
ระบบ ITAS โดยตรงด้วยตนเอง
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ประเด็นพิจารณาที่ 2 (ต่อ)
กระบวนการ (Process)
7. การเก็บข้อมูลแบบ EITคณะที่ปรึกษาการประเมิน
จะวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่
สาคัญของหน่วยงาน และอาจเก็บข้อมูลเองเพิ่มเติม
ผ่านระบบ ITAS หรือข้อมูลภาคสนาม ตามที่กาหนด
ได้
8. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบOIT
- หน่วยงานตอบแบบสารวจ OIT โดยตอบคาถาม
มี/ไม่มี พร้อมระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของข้อมูล และระบุคาอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบคาตอบ
- ผู้บริหารต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
- การประเมิน OIT โดยตรวจสอบจากคาตอบและ
URL ตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
9. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบOIT
- หากเกิดเหตุจาเป็นทางเทคนิคทาให้ Website
หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว
หน่วยงานต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็ว
และภายในระยะเวลาที่กาหนด
10. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบOIT
- หากหน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เนื่องจากมีข้อจากัดหรือเหตุผลความจาเป็น ต้อง
อธิบายเหตุผลโดยละเอียด และต้องมีสาเหตุด้าน
กฎหมายหรือข้อจากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ
ประเด็นพิจารณาที่ 3
ผลผลิต(Outputs)
11. ผลคะแนนจากแบบIIT
- แบบ IIT มี 5 ตัวชี้วัด ๆ ละ 6 ข้อคาถาม รวม
เป็น 30 ข้อคาถาม (i1 – i30)
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามจากผู้ตอบทุกคน
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
- น้าหนักแบบสารวจ คิดเป็นร้อยละ 30
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ประเด็นพิจารณาที่ 3 (ต่อ)
ผลผลิต(Outputs)
12. ผลคะแนนจากแบบ EIT
- แบบ EIT มี 3 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 ข้อคาถาม รวม
เป็น 15 ข้อคาถาม (e1 – e15)
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อคาถามจากผู้ตอบทุก
คน
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
- น้าหนักแบบสารวจ คิดเป็นร้อยละ 30
13. ผลคะแนนจากแบบ OIT
- แบบ EIT มี 2 ตัวชี้วัดใหญ่ 7 ตัวชี้วัดย่อย รวม
43 ข้อคาถาม (o1 – o43)
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามในตัวชี้วัด
ย่อย
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
- คิดค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสารวจ
- น้าหนักแบบสารวจ คิดเป็นร้อยละ 40
14. ผลการประเมินในรูปแบบของค่าคะแนน
- คิดค่าคะแนนรวมที่หน่วยงานได้จากแบบ
ประเมิน IIT, EIT และ OIT
- คะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT 30 คะแนน, EIT
30 คะแนน และ OIT 40 คะแนน)
15. ผลการประเมินในรูปแบบของระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) จาแนกเป็น 7 ระดับ
ดังนี้
- คะแนน 95.00 – 100 ระดับ AA
- คะแนน 85.00 – 94.99ระดับA
- คะแนน 75.00 – 84.99 ระดับ B
- คะแนน 65.00 – 74.99 ระดับ C
- คะแนน 55.00 – 64.99 ระดับ D
- คะแนน 50.00 – 54.99 ระดับ E
- คะแนน 0 – 49.99 ระดับ F
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ประเด็นพิจารณาที่ 4
ผลลัพธ์(Outcomes)
16. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บท ฯ
(พ.ศ. 2561 – 2565) กาหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
17. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์
ที่มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
18. ITA เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยยกระดับธรร
มาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามความเห็นผูบ้ ริหารสานักงาน ป.ป.ช.
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเชิงระบบ
1.

กรอบความคิดการวิเคราะห์ SWOT ของการดาเนินการประเมิน ITA ในเชิงระบบ ผู้ศึกษาใช้การ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การ
ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ในเชิงระบบ ครอบคลุมปัจจัยนาเข้ า, กระบวนการ, ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ (Input, Process, Output, and Outcome) ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานภายในสานักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานในเรื่องการประเมินและการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
1.4 หน่วยงานกากับติดตามประเมินผล ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับพื้นที่
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1.6 เอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคู่มืออื่นๆ (ถ้ามี)
2. กระบวนการ (Process) ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับการประเมิน
2.2 การเก็บข้อมูลจาก
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละเครื่องมือในการประเมิน (IIT, EIT, OIT) ของทุกหน่วยงานทั่ว
ประเทศ และประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)
2.4 การวิเคราะห์ผลการประเมิน
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3. ผลผลิต (Outputs) ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย
3.1 ผลคะแนนจาก
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
3.2 ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แสดง 2 ในรูปแบบ ได้แก่
(1) รูปแบบของค่าคะแนน
(2) รูปแบบของระดับผลการประเมิน (Rating Score) จาแนกเป็น 7 ระดับ
3.3 แนวทางการพัฒนา/ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในประเด็นที่ว่า ITA เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยยกระดับธรรมาภิบาล สร้างความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
2. คาชี้แจง :
2.1 โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เชิ ง ระบบ (ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ ผลลผลิต และผลลัพธ์) และแนวทางแก้ไข/พัฒนา ทั้งนี้เป็นความเห็นตามบทบาทหน้าที่
และประสบการณ์ของท่านหรือหน่วยงานของท่าน
2.2 ความเห็ น ของท่านจะน าไปใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกลยุ ทธ์และแนว
ทางการพั ฒ นากลไกและกระบวนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๑ ของสานักงาน ป.ป.ช.
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การประเมินจุดแข็งและ/หรือโอกาส และข้อเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข
1. ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
1.1 นโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร์

- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.2 หน่วยงานภายในสานักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินงานในเรื่องการประเมินและการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(1) สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

(2) สานักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.3 บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.4 งบประมาณเพื่อการดาเนินงาน

- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.5 หน่ ว ยงานก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผล ได้ แ ก่ ส านั ก งาน - จุดแข็งและ/หรือโอกาส
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งาน - แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับพื้นที่
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การประเมินจุดแข็งและ/หรือโอกาส และข้อเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข
1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1.7 เอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่มือการประเมินคุณธรรมและ - จุดแข็งและ/หรือโอกาส
ความโปร่งใส และคู่มืออื่นๆ (ถ้ามี)
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
2. กระบวนการ (Process) ในการดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและการจัดกลุ่ม
- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
2.2 การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับการประเมิน

- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

2.3 การเก็บข้อมูลจาก
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ของแต่ล ะเครื่ องมือในการประเมิน
(IIT, EIT, OIT) ของทุกหน่วยงานทั่วประเทศ และประมวลผล
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(ITAS)
2.5 การวิเคราะห์ผลการประเมิน

- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
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การประเมินจุดแข็งและ/หรือโอกาส และข้อเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข
3. ผลผลิต (Outputs) ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3.1 ผลคะแนนจาก
- จุดแข็งและ/หรือโอกาส
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

3.2 ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ - จุดแข็งและ/หรือโอกาส
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แสดง 2 ในรูปแบบ
(1) รูปแบบของค่าคะแนน
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
(2) รู ป แบบของระดั บ ผลการประเมิ น (Rating Score)
จาแนกเป็น 7 ระดับ
3.3 แนวทางการพัฒนา/ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ - จุดแข็งและ/หรือโอกาส
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.1 การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยยกระดับ - จุดแข็งและ/หรือโอกาส
ธรรมาภิบ าล สร้างความโปร่งใส และป้ องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
4.2 ส่งผลช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption - จุดแข็งและ/หรือโอกาส
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
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การประเมินจุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค และข้อเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข
1. ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
1.1 นโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร์

- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.2 หน่วยงานภายในสานักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินงานในเรื่องการประเมินและการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(1) สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

(2) สานักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.3 บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.4 งบประมาณเพื่อการดาเนินงาน

- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

1.5 หน่ ว ยงานก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผล ได้ แ ก่ ส านั ก งาน - จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งาน - แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับพื้นที่
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การประเมินจุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค และข้อเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข
1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
(4) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(5) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
(6) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
1.7 เอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่มือการประเมินคุณธรรมและ - จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
ความโปร่งใส และคู่มืออื่นๆ (ถ้ามี)
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
2. กระบวนการ (Process) ในการดาเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและการจัดกลุ่ม
- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
2.2 การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับการประเมิน

- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

2.3 การเก็บข้อมูลจาก
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ของแต่ล ะเครื่ องมือในการประเมิน
(IIT, EIT, OIT) ของทุกหน่วยงานทั่วประเทศ และประมวลผล
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(ITAS)
2.5 การวิเคราะห์ผลการประเมิน

- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
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การประเมินจุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค และข้อเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข
3. ผลผลิต (Outputs) ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
3.1 ผลคะแนนจาก
- จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
(2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

3.2 ผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ - จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แสดง 2 ในรูปแบบ
(3) รูปแบบของค่าคะแนน
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
(4) รู ป แบบของระดั บ ผลการประเมิ น (Rating Score)
จาแนกเป็น 7 ระดับ
3.3 แนวทางการพัฒนา/ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ - จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) จากการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.1 การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยยกระดับ - จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
ธรรมาภิบ าล สร้างความโปร่งใส และป้ องกัน การทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข
4.2 ส่งผลช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption - จุดอ่อนและ/หรืออุปสรรค
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
- แนวทางการพัฒนา/แก้ไข

ผู้ตอบแบบสอบถาม นยปส. ๑๑
1. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
๒. นายขจร เราประเสริฐ
๓. ดร.เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
๔. นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
5. พลตรี ชัชวาล พยุงวงศ์
๖. นางสาวชิยา ศิริรักษ์
7. นายณรงค์พล ประภานิรินธน์
๘. พันตารวจตรี เดชพล กอสนาน
๙. นายทรงพล วิชัยขัทคะ
1๐. นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร
๑๑. รองศาสตราจารย์ ธัชชนันท์ อิศรเดช
๑๒. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
๑๓. นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม
๑๔. นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจารูญ
1๕. นายพีระพจน์ รัตนมาลี
1๖. นางสาวราตรี ไขศิลป์
๑๗. นางสุกัญญา บุษยนาวิน
๑๘. ศาสตราจารย์ สุชาติ เซี่ยงฉิน
1๙. นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ

รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
รองอธิบดีกรมการข้าว กรมการข้าว
ผู้อานวยการสานัก สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปลัดเทศบาลเมืองลาพูน เทศบาลเมืองลาพูน
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้อานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4
สานักงาน ป.ป.ท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ตรวจการ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการใหญ่ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดจันทบุรี
สานักงาน ป.ป.ช.
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (ทรงคุณวุฒิ)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เลขานุการกรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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๒๐. ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง
2๑. พันตารวจตรี สุริยา สิงหกมล
22. นางอภิญญา โรจนะหัสดิน
๒๓. นางสาวอรนุช ภักดีวิสุทธิพร
๒๔. นางอัจฉริยา ทวีสุข
๒๕. ดร.อารยา กิตติเวช
๒๖. พลเรือตรีอานวย ทองรอด
๒๗. นายเอนก บารุงกิจ

กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. สานักงาน ป.ป.ส.
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
การประปานครหลวง
อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 สานักงานอัยการสูงสุด
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ผู้อานวยการฝ่ายนิติการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ตอบแบบสอบถาม สานักงาน ป.ป.ช.
๒๘. นายอุทิศ บัวศรี

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ภาคผนวก ๒

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 11
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 11
เพื่อประกอบการจัดทา “กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ประเด็นคาถาม
1. เพื่อให้การประเมิน ITA ในภาพรวมเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใส สกัดกั้น การทุจริต
ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.1 สานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ดาเนินการประเมิน ITA จาเป็นต้องพัฒนาเชิงระบบในด้านใด
อย่างไร อาทิ
- บุคลากรของสานักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือการประเมิน ITA
- การให้คาปรึกษาแนะนา
- หน่วยงานตรวจประเมิน
- กระบวนการประเมิน
- เทคโนโลยี
- ด้านอื่นๆ
1.2 หน่วยงานของรัฐผู้รับการประเมิน ITA จาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงศักยภาพด้านใด อย่างไร อาทิ
- การสนับสนุนในระดับนโยบาย/การปรับทัศนคติผู้นาองค์กร
- การมีส่วนร่วมของบุคลากร
- การสร้างกระบวนการรับรู้อย่างเป็นระบบ
- เทคโนโลยี
- ด้านอื่นๆ
2. การประเมิน ITA ในหน่วยงานภาครัฐได้นาไปสู่ประเด็นดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร
2.1 สร้างความโปร่งใส
2.2 ลดปัญหาการทุจริต
2.3 ลดการกระทาที่มีผลประโยชน์ขัดกัน
2.4 ลดการรับสินบน
2.5 ประเด็นอื่นๆ
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๓. การประเมิน ITA จะช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อทาให้การประเมิน ITA ช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI)

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ผู้สังเกตการณ์
ดร.วิวัลย์ดา สิริชีวานันท์
ผู้ให้ข้อมูล
1. ดร.จิตรา ชัยวิมล
2. ดร.เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
3. นายณรงค์พล ประภานิรินธน์
4. นายทรงพล วิชัยขัทคะ
5. นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์
6. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
7. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
8. นางสาวประสพสุข ทรงผาสุก
9. นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล
10. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
11. นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
12. นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร

รองผู้ว่าการบริหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการสานัก สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดลพบุรี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีซี เอเชียเฟรท จากัด
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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13. ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง
14. นางหรรษา บุญรัตน์
15. นางอภิญญา โรจนะหัสดิน
16. นางสาวอรนุช ภักดีวิสุทธิพร
17. พลตารวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล
18. พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล
19. ดร.อารยา กิตติเวช
20. พลเรือตรีอานวย ทองรอด
21. นายเอนก บารุงกิจ

กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) การประปานครหลวง
อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 สานักงานอัยการสูงสุด
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการฝ่ายนิติการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภาคผนวก ๓

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ร่างกลยุทธ์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ร่างกลยุทธ์
๑. นายอุทิศ บัวศรี

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ช.

๒. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๓. นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล

ปลัดเทศบาลเมืองลาพูน เทศบาลเมืองลาพูน

