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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการ 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ตามลําดับ ทําให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

ปัจจุ บันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเ นินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม และท่ีผ่านมาพบว่าหลาย
หน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่าน 
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากน้ี  
ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการป้องกันในประเด็นท่ีอาจเป็น 
ความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
และสามารถยับย้ังการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซ่ึงเม่ือหน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทําให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศ
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ลดลงได้ในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหน่วยงานในภาพรวม
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนอีกด้วย 

นอกจากน้ี จากความสําเร็จของการดําเนินการท่ีผ่านมาดังกล่าว ทําให้ “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวช้ีวัดสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ 

 
ระดับประเทศ 
1. เ ป็นกลไกการขับเค ล่ือนและถูกกําหนดเป็นตัว ช้ี วัดระดับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. เป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

3. ถูกกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดแนวทางท่ี 2 “การป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามรายงานเร่ือง “การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบ
การบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 
ระดับสากล 
1. เ ป็นเคร่ืองมือในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

ของประเทศไทย 
2. เป็นเครื่องมือในการวัดความสําเร็จตามเป้าประสงค์ท่ี 16.5 เรื่อง “การลดการทุจริตในตําแหน่งหน้าท่ี

และการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 
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2. วัตถุประสงค์ 
ในการสํารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี พ.ศ. 2561 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นท่ีปรึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ดังน้ี 

1) เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน 
2) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน 
3) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับ

นโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความโปร่งใส รวมถึง
ข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ีมุ่งเน้น
การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน 
การปฏิบัติงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อน
ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซ่ึงล้วนแต่มีความสําคัญและ
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ีหน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 
ขอบเขตการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ดําเนินการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น ซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วย 5 ดัชนี คือ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์  
บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 
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2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน และประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์         
บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3) ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากการรับรู้และ
ประสบการณ์ตรงของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยงาน และประเมินจาก      
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน และประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากระบบ 
การดําเนินงานของหน่วยงาน 

5) ดัชนีคุณธรรมในการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน และประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานและประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน 
เชิงประจักษ์บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก ่

(1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment 
: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน 

(2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่ีมีอายุการทํางาน 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

โดยมีขอบเขตของงานของการสํารวจอยู่ 2 ส่วนคือ 
1) การสํารวจจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ท้ังน้ีเป็นการวิจัยจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey 
Research) โดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็น
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) และแบบสํารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) ซ่ึงเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสํารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลใน
หน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรม
ในการทํางานในหน่วยงาน ซ่ึงสะท้อนคุณลักษณะท่ีดีตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกําหนด 
กลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของการเป็นตัวแทนท่ีดี  

2) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานต่างๆ 
ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Based : EBIT) โดยให้
หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินตอบคําถามต่างๆ เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงาน
ดําเนินการจริง และมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและ 
ความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานภาครัฐ   

3) นําข้อมูลท่ีได้รับจาก 2 ส่วนข้างต้น นํามาบันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแต่ละหน่วยงาน 

 
3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

ในการสํารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี พ.ศ. 2561 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นท่ีปรึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 69 หน่วยงาน  ดังต่อไปน้ี 

1) องค์กรอิสระ       จํานวน  5 หน่วยงาน 
2) องค์กรอัยการ       จํานวน  1 หน่วยงาน 
3) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา     จํานวน  2 หน่วยงาน 
4) ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ)     จํานวน  3 หน่วยงาน 
5) สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จํานวน  1 หน่วยงาน 
6) องค์การมหาชน       จํานวน 55 หน่วยงาน 
7) องค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ   จํานวน  1 หน่วยงาน 
8) รัฐวิสาหกิจ      จํานวน  1 หน่วยงาน 

 
ท้ังน้ีรายละเอียดหน่วยงานท้ังหมด ดังน้ี 
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รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ หน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน 

1 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรอิสระ 

2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง องค์กรอิสระ 

3 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอิสระ 

4 สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรอิสระ 

5 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์กรอิสระ 

6 สํานักงานอัยการสูงสุด องค์กรอัยการ 

7 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 

8 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 

9 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 

10 สํานักงานศาลปกครอง ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 

11 สํานักงานศาลยุติธรรม ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 

12 สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

13 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การมหาชน 

14 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ องค์การมหาชน 

15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์การมหาชน 

16 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การมหาชน 

17 สถาบันอนุญาโตตุลาการ องค์การมหาชน 

18 คุรุสภา องค์การมหาชน 

19 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การมหาชน 

20 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การมหาชน 

21 สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ องค์การมหาชน 

22 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน 

23 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

องค์การมหาชน 

24 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์การมหาชน 

25 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การมหาชน 

26 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การมหาชน 

27 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การมหาชน 
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รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ หน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน 

28 กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ องค์การมหาชน 

29 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การมหาชน 

30 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

31 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

32 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

33 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

34 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

35 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

36 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

37 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

38 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

39 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

40 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

41 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

42 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

43 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

44 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

45 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

46 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

47 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

48 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

49 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

50 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

51 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

52 สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

53 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

54 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

55 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน 
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สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
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รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลําดับ หน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน 

56 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

57 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

58 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

59 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

60 
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)  

องค์การมหาชน 

61 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

62 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

63 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

64 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

65 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
(องค์การมหาชน) 

องค์การมหาชน 

66 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การมหาชน 

67 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(องค์การมหาชน) 

องค์การมหาชน 

68 กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

69 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด รัฐวิสาหกิจ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีแหล่งท่ีต้ังกระจาย 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ท้ังน้ีในกรณีข้อมูลเป็นความลับของหน่วยงาน เช่นข้อมูลพนักงาน
ในหน่วยงาน และบุคคลท่ีมาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานจะได้รับการปกป้องไม่ให้ระบุถึงตัวบุคคลตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการจ้างสํารวจข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีระยะเวลา
ดําเนินงานตามแผนงานรวมท้ังสิ้น 6 เดือน (ระยะเวลา 180 วัน) ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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4. ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1) หน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ทําให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน 
2) หน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทําแผนงาน โครงการ 

หรือกิจกรรม มาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
3) หน่วยงานกํากับดูแล ได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
 
5. นิยามคําศัพท์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการประเมินผล หมายถึง หน่วยงานท่ีดําเนินการประเมินคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช.  

 
ท่ีปรึกษา หมายถึง ผู้รับจ้างดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล บันทึกในฐานข้อมูล ประมวลผล  

และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หน่วยงานท่ีรับประเมิน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญ ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยบุคลากรในหน่วยงานที่รับการประเมินมีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี 

- ผู้บริหารของหน่วยงาน นอกจากผู้บริหารจะต้องมุ่งม่ันบริหารงานตามภารกิจให้บรรลุพันธกิจ
ของหน่วยงานแล้ว ก็จะต้องยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วย เน่ืองจากในการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็นการกําหนดมาตรการหรือกลไกเชิงระบบ เพ่ือให้เกิด 
การป้องกันการทุจริต การสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน และส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและ 
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน ซ่ึงผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์
และพิจารณากรอบแนวทางและข้ันตอนในแต่ละมาตรการหรือกลไกเชิงระบบ รวมท้ัง ผู้บริหารของหน่วยงาน
ยังมีบทบาทอย่างมากในการนําผลการประเมินไปสู่การกําหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น 

- เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน นอกจากจะต้องยึดถือหลักการความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามคู่มือ หรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอ้ือผลประโยชน์แก่พวกพ้องแล้ว 
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เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานยังเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอีกด้วย       
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานจะต้องตอบตามการรับรู้ท่ีแท้จริง เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างแม่นตรง ซ่ึงจะทําให้หน่วยงานนําผลการประเมินพัฒนาไปสู่
การปรับปรุงหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงข้ึนได้ 

 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงประชาชน บุคคลภายนอกหน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/

ห้างร้าน/หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเป็นผู้มารับบริการ/เป็นลูกค้า/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 
2.1 กรอบแนวคิด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ท่ี ดําเนินโครงการโดยสํานักงาน ป.ป .ช . น้ันได้กํ าหนดกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาไว้ ดังน้ี  

 

 
 

 
 
 

• ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง/พฒันาดา้นคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัท่ีรบัการประเมิน

• ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบัติ

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

1. แนวคิดการสุ่มตวัอย่าง

2. แนวคิดเกี่ยวกบัทศันคติ

3. แนวคิดเกี่ยวกบัแรงจูงใจ

4. แนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรู ้

5. แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมในองคก์ร

6. แนวคิดเกี่ยวกบัค่านิยม

7. แนวคิดเกี่ยวกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย

8. แนวคิดเกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม

9. แนวคิดเกี่ยวกบั Conflict of Interest

10. แนวคิดเกี่ยวกบัความเป็นผูค้วบคุมดูแลจดัการทรัพยสิ์น

11. แนวคิดเกี่ยวกบัหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ 
       บ้านเมืองท่ีดี 

• มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ ของ ป.ป.ช.

• ผลการสาํรวจ ITA ในปีที่ผ่านมา

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA)

เครือ่งมือในการสาํรวจ

EBIT

IIT

EIT

กลุ่มเป้าหมาย 

- องคก์รอิสระ - องคก์รอยัการ

- ศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) - หน่วยงานในสงักดัรฐัสภา

- องคก์ารมหาชน - กรุงเทพมหานคร

- สาํนักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

- บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

• ความโปร่งใส

• ความพรอ้มรบัผิด

• ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน

• วฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร

• คุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน
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แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.1.1 ทบทวนผลการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

การทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทบทวนแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐในปีท่ีผ่านมา มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.  
เป็นข้ันตอนแรกท่ีรวบรวมจัดระบบความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงทฤษฎีและผลการศึกษาในอดีตคือแหล่งข้อมูลข้ันต้นท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรอบ
แนวคิดเพ่ือตอบคําถามการวิจัย 
 

2.1.2 การสํารวจและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในการสํารวจและประเมินฯ น้ันเป็นกระบวนการสํารวจข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน ป.ป.ช. 

ตาม 5 ดัชนีสําคัญ ได้แก่ 
1) ความโปร่งใส (Transparency Index)  
2) ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  

 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)  
4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
5) คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  

 

การสํารวจน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ การสุ่มและเลือกตัวอย่างต้อง 
มีความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรได้รวมถึงการควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนท่ีจะ 
ทําให้ผลการสํารวจไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)  
ถือเป็นการวิจัยเอกสารท่ีจะต้องประมวลผลดังกล่าวประกอบเข้าไปด้วย  
 

2.1.3 บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผล 
เป็นกระบวนการบันทึก รวบรวมประมวลผลจากท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเอกสาร คํานวณ

คะแนนและประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือมาใช้
บรรยายลักษณะของข้อมูลจัดอันดับและนําข้อมูลท่ีได้น้ีเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ืออธิบายถึง
ลักษณะร่วมของประเภทหน่วยงานและปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
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2.1.4 สรุปผลการประเมินความโปร่งใสและความโปร่งใสในการดําเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นการเขียนรายงานเพ่ือนําเสนอข้อเท็จจริงและผลการประเมินในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายโดยท่ีปรึกษา 

จะทําการสรุปผลโดยจะทําการจัดลําดับวิเคราะห์ความความสัมพันธ์หรือการใช้ผลของตัวแบบทางสถิติเพ่ือแยก
คุณลักษณะของหน่วยงานท่ีมีระดับคะแนนต่างกันเช่นแยกเป็นระดับสูงกับระดับตํ่า เป็นต้น  

 
2.1.5 ข้อเสนอแนะ 

ท่ีปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานภาครัฐในภาพรวม และของหน่วยงานผู้รับการประเมินเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 
ในปีต่อไป การพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการปรับปรุงเคร่ืองมือ การจัดทํามาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย และมาตรการการปรับปรุงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง
กับระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
 
2.2 ดัชนีท่ีใช้ในการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) สํานักงาน ป.ป.ช. ได้เริ่มดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาและ
มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตามลําดับ เป็นท่ียอมรับว่าการดําเนินงานท่ีผ่านมา
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมอย่างดีย่ิง และได้รับเสียง
สะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐน้ัน เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
หน่วยงานท่ีรับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลในส่วนท่ียังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ท้ังต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

ในปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสท่ีครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐมากท่ีสุดในประเทศไทย  

หลายหน่วยงานได้นําหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ไปประยุกต์สู่การประเมินหน่วยงานภายใน เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ได้นําเคร่ืองมือการประเมินไปสู่การประเมินในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขได้
นําข้อคําถามบางส่วนไปประยุกต์สู่การประเมินภายในหน่วยงานสาธารณสุขหลายระดับท้ังระดับส่วนกลาง             
ส่วนภูมิภาค และเขตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ก็ได้นําหลักการของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประยุกต์และขยายผลไปสู่การประเมินหน่วยงาน
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ภายใน ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พ้ืนท่ีและสาขา และขยายผลสู่การพัฒนาองค์กรโปร่งใส ให้สอดรับกับทิศทาง 
ของการพัฒนาสู่การเป็นภาครัฐหรือระบบราชการ 4.0 ซ่ึงจะต้องทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือให้ภาครัฐเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนและเช่ือถือไว้วางใจได้ 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังน้ี 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) เป็นดัชนี ท่ีประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ 
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบ 
การดําเนินของหน่วยงานตามนโยบายท่ีประกาศให้ไว้กับประชาชน สร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
นอกจากน้ันยังพิจารณาถึงกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานซ่ึงถือเป็นหลักการที่สําคัญอย่างหน่ึงของความโปร่งใส รวมไป
ถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงหน่วยงานจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสตาม 
ท่ีระบุไว้ในกฎหมาย โดยหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 

ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูล 

ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินของหน่วยงานตามนโยบายท่ีประกาศไว้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 การมีส่วนร่วม เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน เช่น  
การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญ  
หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ (Collaboration)  
เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด  
ท้ังในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสําเร็จร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการดําเนินการในการจัดซ้ือจัด
จ้างของหน่วยงาน ท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) เป็นดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดําเนินภารกิจตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจากน้ียังประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ท่ีแสดงถึงความมุ่งม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ี ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานตํ่า รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการแสดงเจตจํานงท่ีแน่วแน่ว่าจะ
บริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สาธารณชนเกิดความเช่ือม่ัน  
และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้ความสําคัญกับรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียน
จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนอง 
ต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการเผยแพร่รายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประ จํา ปี  เ พ่ื อ ใ ห้สาธารณชนได้ ติ ดตามตรวจสอบ ว่ าห น่วยงานไ ด้ ดํ า เ นินภารกิ จตาม พันธกิ จ 
ของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการกํากับตรวจสอบ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือ
ประชาชน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานท่ีรับการประเมินได้แสดงถึง
เจตจํานงสุจริตและความมุ่งม่ันในการบริหารงานให้สําเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินให้ความสําคัญ 
ในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมี
กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
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3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) เป็นดัชนี 
ท่ีประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี เช่น การเรียกสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากผู้อ่ืน การใช้อํานาจหน้าท่ีหรือตําแหน่งหน้าท่ี ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่ืน การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน และประเมินเก่ียวกับกระบวนการในการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตลอดจนการประเมินการช้ีมูลความผิดและเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 
ประกอบด้วย 1 ตัวช้ีวัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การรับสินบน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต 

การรับสินบนท่ีเกิดข้ึนอันจะนําไปสู่การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับ

ความพยายามของหน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงาน ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไก 
การจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง รวมไปจนถึง 
การประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ  
มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 
ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการส่งเสริมและ

ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและ
ค่านิยมของหน่วยงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการศึกษา
วิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่
การกําหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้
ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนและมี
การดําเนินการอย่างจริงจัง 
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ตัวช้ี วัด ท่ี 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เ พ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีกลไก 
การตรวจสอบภายในหน่วยงาน ท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง  
และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้กระทําการทุจริตอย่างจริงจัง 

 
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับ

กระบวนการของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้
เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน  
ด้วยการพัฒนากระบวนการอํานวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงข้ันตอน ระยะเวลาที่ใช้ 
(กรณีท่ีเป็นหน่วยงานให้บริการ อนุมัติ อนุญาต) และประเมินกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมี
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ท้ังในด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การ
บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการ
ธํารงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่ง ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเม่ือมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการ
รายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ขอบเขต ตามคําบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานกําหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าท่ี  
และความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพ่ือให้หน่วยงาน 

ท่ีรับการประเมินมีการกํากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินได้รับทราบและตระหนักถึง
การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้ังด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมีคุณธรรมมากข้ึน 
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ท้ังน้ีรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จะเป็นไปตามตาราง ดังน้ี 

ดัชนี ตัวช้ีวัด 
เคร่ืองมือ 

EBIT IIT EIT 

1 ความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูล EB1 - E1-E2 
การมีส่วนร่วม EB2 - E3-E4 
การจัดซ้ือจัดจ้าง EB3 - - 

2 ความพร้อมรับผิด 

การดําเนินงานตามภารกิจ EB4 - E5-E6 
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี EB5 - E7-E8 
เจตจํานงสุจริต EB6 I1 E9 
การจัดการเร่ืองร้องเรียน EB7 I2 E10 

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การรับสินบน EB8 I3-I5 E11-E13 

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต EB9 I6-I8 - 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB10 I9 - 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB11 I10 - 
การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน - I11-I12 - 

5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
มาตรฐานและความเป็นธรรมใน 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ 

EB12 I13-I14 E14-E15 

คุณธรรมการบริหารงาน - I15-I19 - 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย    

ท่ีสําคัญ 2 ส่วน คือ 
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ 

ตามแบบประเมิน  Evidence-Based โดยให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินตอบคําถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  

2) การวิจัยจากแบบสํารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบคําถามตามแบบสํารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบสํารวจผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน ซ่ึงเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสํารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
กระบวนการและพฤติกรรมของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความปลอด
จากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการทํางานในหน่วยงาน โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ 
 
3.2 กลุ่มประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน 

การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 69 หน่วยงาน ตามท่ีระบุไว้ในบทท่ี 1 โดยมีรายละเอียดของกลุ่มประชากร
เป้าหมายและการกําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

1) กลุ่มประชากรเป้าหมายในการสํารวจแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จํานวน 69 หน่วยงาน โดยจัดเก็บ
ข้อมูลจากประชากรท้ังหมด 

2) กลุ่มประชากรเป้าหมายสําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซ่ึงได้แก่ รายช่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ซ่ึงปฏิบัติงาน
ต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไปจํานวนท้ังหมดหรือเท่าท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด เพ่ือวิเคราะห์และกําหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาด
ตัวอย่างท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับตําแหน่ง และพ้ืนท่ี/
สาขาของหน่วยงาน รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนท่ีดีตามหลักวิชาการ 

3) กลุ่มประชากรเป้าหมายของแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยศึกษาภารกิจของแต่ละหน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน  
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เพ่ือกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามท่ีกําหนด เพ่ือวิเคราะห์และกําหนดกลุ่มตัวอย่าง และขนาด
ตัวอย่างท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  โดยจะต้องครอบคลุมตามภารกิจ และพ้ืนท่ี/สาขาของหน่วยงาน 
รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ  
 
3.3 การกําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การกําหนดขนาดและกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้หลักการและวิธีเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยแบ่งตามข้ันตอนดังน้ี 
3.1.1 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานสําหรับ 

แบบสํารวจความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1) จํานวนท้ังหมดของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากกว่า 100 ราย จะใช้วิธีการสุ่ม

คัดเลือก ดังน้ี 
1.1 รายช่ือท่ีได้รับจากหน่วยงานท้ังหมด นํามาจัดแบ่งตามระดับตําแหน่งตามโครงสร้าง 

การบริหารให้สอดคล้องตามลักษณะของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน 
1.2 คํานวณสัดส่วนของระดับตําแหน่งเป็นร้อยละ เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 

อย่างน้อยท่ีสุด 100 ราย ให้เป็นไปตามสัดส่วนน้ัน 
1.3 กําหนดจํานวนตัวอย่างตามหลักสถิติ (Systematic sampling*) โดยคัดรายช่ือจํานวน 

120 ช่ือ ส่งไปยังแต่ละหน่วยงานจากสัดส่วนในข้อ 1.2 โดยการสุ่มช่ือจากรายช่ือท่ีได้รับเว้นระยะเท่าๆ กัน 
ตามจํานวนรายช่ือท่ีได้รับแล้วพิจารณาปรับให้เหมาะสม โดยคัดรายช่ือจํานวน 120 - 140 ช่ือ ส่งไปยังแต่ละ
หน่วยงาน  

2) หากจํานวนท้ังหมดของพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีจํานวนน้อยกว่า 100 ราย จะใช้
จํานวนประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือท่ีเรียกว่าการสํารวจแบบสํามะโน  

 
3.1.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานสําหรับแบบสํารวจ

ความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1) กลุ่มประชากรเป้าหมายของแบบสํารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้รับบริการหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับการประเมิน ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องอันมีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 โดยมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ซ่ึงต้องครอบคลุมทุกภารกิจและทุกประเภทของการมี
ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน ท้ังน้ีประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจหลัก หมายถึง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของหน่วยงานท่ีมาติดต่อหน่วยงานในภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานและหน่วยงาน 
ให้ความสําคัญหน่วยงานให้ความสําคัญมากที่สุด 
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- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามภารกิจสนับสนุน หมายถึง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของหน่วยงานท่ีมาติดต่อหน่วยงานในกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน  
การคลัง และงบประมาณ (ยกเว้นกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง) การวิจัย นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเลขานุการสํานักงาน หรือการประชาสัมพันธ์ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง หมายถึง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานท่ีมาติดต่อหน่วยงานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น ผู้ซ้ือซอง ผู้ย่ืนซอง ผู้ได้รับ
การคัดเลือก คู่ค้า คู่สัญญา ผู้ได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

ในส่วนของการกําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างน้ัน จะกําหนดตามหลักสถิติของแต่ละหน่วยงาน 
(Systematic sampling*)   

2) หากจํานวนทั้งหมดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานมีจํานวนน้อยกว่า 100 ราย 
จะใช้จํานวนประชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือท่ีเรียกว่าการสํารวจแบบสํามะโน  
 

กรณีท่ีไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามเง่ือนไขเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือพฤติกรรมที่มิใช่ความผิด
ของท่ีปรึกษา จะต้องมีการแสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีแล้วตามวิสัยของวิชาชีพทางการวิจัย 
และแสดงให้เห็นว่าจํานวนตัวอย่างท่ีจัดเก็บได้น้ันสามารถใช้ได้ตามหลักวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
หมายเหตุ : Systematic sampling * เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยมีรายชื่อของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบ

ตามบัญชีเรียกช่ือ การสุ่มจะแบ่งประชากรออกเป็นช่วงๆ ท่ีเท่ากันอาจใช้ช่วงจากสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและ
ประชากร แล้วสุ่มประชากรหน่วยแรก ส่วนหน่วยต่อๆ ไปนับจากช่วงสัดส่วนท่ีคํานวณไว้  

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

การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เก็บข้อมูลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินด้านการสํารวจ จัดเก็บข้อมูลและประเมินผล โดยใช้
ข้อมูล 3 ชนิด ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด คือ  

1) แบ บ สํ า ร ว จห ลั ก ฐ าน เชิ งป ร ะ จั ก ษ์  (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยให้หน่วยงานงานภาครัฐตอบคําถามตามความเป็นจริงตามแบบสํารวจแล้ว 
แนบเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงประกอบ โดยใช้แบบสํารวจ 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน  โดยใช้ประเมิน
ข้อคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส  ดัชนีความพร้อมรับผิด  ดัชนีความปลอดจาก 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมในการทํางาน 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุการทํางานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายงาน 
การบังคับบัญชาโดยใช้ประเมินข้อคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ได้แก่ ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน  
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภทของแต่ละ
หน่วยงานในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา โดยใช้ประเมินข้อคิดเห็นตามดัชนีท่ีกําหนดข้ึน ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส 
ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทํางาน 
ในหน่วยงาน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ   
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3.5 วิธีการเก็บข้อมูล  
 การสํารวจตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วย
แบบประเมิน 3 แบบ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ดังน้ี 

1) แบบสํ ารวจหลั ก ฐาน เชิ งป ระ จั ก ษ์  (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) หน่วยงานท่ีรับการประเมินตอบคําถามพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบและ
จัดส่งให้แก่ท่ีปรึกษา 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ท่ีปรึกษาจะดําเนินการติดต่อไปยังผู้ประสานงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ในแต่ละหน่วยงาน 
ท่ีเข้ารับการประเมิน โดยทําการนัดวันและเวลา รวมถึงทําหนังสือออกเพื่อขอเข้าสํารวจ (ในบางกรณีท่ีหน่วยงาน
ต้องการ) พร้อมท้ังช้ีแจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องแก่หน่วยงานเพื่อเข้าเก็บข้อมูล โดยวิธีการเก็บจะเน้น 
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face) เป็นหลัก และอาจจะใช้การโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     
(E-mail) บางราย ในกรณีท่ีผู้ถูกสํารวจอยู่ต่างจังหวัด และไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันท่ีนัดหมาย 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ท่ีปรึกษาใช้วิธีการโทรศัพท์ไปยังกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ทําการคัดเลือกไว้เป็นหลัก และอาจใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในบางรายท่ีไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ รวมถึงการสัมภาษณ์ 
ในลักษณะ Face to Face สําหรับหน่วยงานท่ีมีการให้บริการกับหน่วยงานโดยตรง ในการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์จะมีการแนะนําว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
(Institute for Good Governance Promotion : IGP) ท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ทําการสํารวจ
ความคิดเห็น  

 

วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม    
 (IIT และ EIT) 

บุคคลท่ัวไป กลุ่มที่มี
สํานักงาน 

อยู่ท่ีเดียวกัน 

ผู้บริหาร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีมีช่ือเสียง 

บริการ  
Front 
office 

มีเบอร์/ 
ท่ีอยู่ 

ไม่มีเบอร์/
มีท่ีอยู่ 

มี  
E-mail 

Face to Face (สัมภาษณ์)          
ไปรษณีย์           
โทรศัพท์            
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)            
ทางแบบสอบถาม (online)            
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3.6 การประมวลผลและเกณฑ์การประเมินผล 
ข้อมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบ

สํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะถูกบันทึกเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากน้ัน 
ทําการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิ ติ ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการท่ีสํ านักงาน ป .ป .ช. กําหนด  
โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะมีคะแนนระหว่าง  
0-100 คะแนน 
 

3.6.1 การให้คะแนน 
การให้คะแนนของแต่ละข้อคําถาม มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1) แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จะมีการให้คะแนนตามคําตอบของแต่ละข้อคําถาม  

โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานท่ีอ้างอิงประกอบคําตอบ โดยมีการให้คะแนนดังน้ี 
กรณี คําตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน การอุทธรณ์ 

1 มีการดําเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 100 – 
2 มีการดําเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 ได ้
3 ไม่มีการดําเนินการ เน่ืองจากมีเหตุผลอื่นท่ีแสดงถึงความจําเป็น เช่น ข้อคําถาม

ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น และมีเอกสาร
หลักฐานอันน่าเชือ่ถือ 

ไม่คิดนํ้าหนัก
คะแนน 

– 

4 ไม่มีการดําเนินการ เน่ืองจากมีเหตุผลอื่นท่ีแสดงถึงความจําเป็น เช่น ข้อคําถาม
ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่น่าเช่ือถือ 

0 ไม่ได้ 

5 ไม่มีการดําเนินการ โดยไม่มีเหตุผลจําเป็น 0 ไม่ได้ 

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานท่ีมีส่วนงานภายในระดับพ้ืนท่ีหรือสาขา ให้พิจารณาการดําเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน 
(ไม่ใช่การดําเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหน่ึง) 
 

2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคําตอบ
ของแต่ละข้อคําถามซ่ึงมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส
น้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 

 

3) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคําตอบ
ของแต่ละข้อคําถามซ่ึงมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคําตอบท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส
น้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 
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4) เรื่องกล่าวหาร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต จะเป็นการให้คะแนน โดยพิจารณาจาก 

เรื่องช้ีมูลความผิดและเรื่องกล่าวหาร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องท่ีมีการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ในเร่ืองกล่าวหาดังกล่าว ท้ังน้ี จะใช้ข้อมูลจากสํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องท่ีมูลเหตุ
เกิดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 เรื่องช้ีมูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติช้ีมูลความผิด
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน จะหัก 5 คะแนน 

 เรื่องกล่าวหาร้องเรียนท่ี เกี่ ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป .ป .ช. หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน จะหักตามร้อยละ
จํานวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนต่อจํานวนเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน 

 

3.6.2 การประมวลผลคะแนนและเกณฑ์การประเมินผล 
ข้อมูลจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

และแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะถูกบันทึกนําเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน 
จากน้ันจะทําการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error 
and Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติท่ีสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด โดยมีวิธีการคํานวณ ดังน้ี 

1) คะแนนข้อคําถาม หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อคําถาม (กรณีแบบสํารวจความคิดเห็น 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 

2) คะแนนตัวช้ีวัด หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อคําถามในตัวช้ีวัด 
3) คะแนนดัชนี หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อคําถามในดัชนี 
4) คะแนนดัชนีถ่วงนํ้าหนัก หมายถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละนํ้าหนักของดัชนี 
5) คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงนํ้าหนัก 
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3.6.3 สรุปสัดส่วนข้อคําถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ 

ดัชนี EBIT IIT EIT ข้อ คะแนน 
ความโปร่งใส EB1 – EB3 – E1 – E4 12 26 
ความพร้อมรับผิด EB4 – EB7 I1 – I2 E5 – E10 14 18 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน EB8 I3 – I5 E11 – E13 7 22 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร EB9 – EB11 I6 – I12 – 12 16 
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน EB12 I13 – I19 E14 – E15 11 18 

จํานวนข้อ 22 19 15 56  
คะแนน 38 33 29  100 

 

3.6.4 เกณฑ์การประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

80 – 100 สูงมาก 

60 – 79.99 สูง 

40 – 59.99 ปานกลาง 

20 – 39.99 ต่ํา 

0 – 19.99 ต่ํามาก 

       ท่ีมา :  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
               ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี  พ.ศ.2561 
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3.7 แผนและข้ันตอนการดําเนินงาน 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.2561 มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
ท้ังในด้านของขอบเขตการดําเนินงานด้านการบริหารงาน  การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าร่วม
โครงการ ตลอดจนการจัดทํารายงานสรุปผลต่างๆ ให้มีความครบถ้วนตามขอบเขตการดําเนินงาน 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในทุกประเด็น ท่ีปรึกษามีแผนการดําเนินงานข้ึนเพ่ือนําเสนอกิจกรรมตามแผน 
การดําเนินงานดังน้ี 

1) ศึกษาและทําความเข้าใจสภาพบริบททางสังคมไทยและหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเภท 
2) ศึกษาและทําความเข้าใจในเคร่ืองมือและวิธีการสํารวจตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
3) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 
4) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
5) การจัดทํารายงานฉบับต้น (Inception Report) 
6) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบ 
7) ประสานงานนัดหมายการสํารวจ 
8) ดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ์ และจัดเก็บข้อมูล 
9) การจัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) 
10) ประมวลผลและสรุปผลการสํารวจ 
11) การจัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
12) ปรับปรุงรายงาน 
13) การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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3.8 ตารางเวลาการดําเนินงาน   
 ระยะเวลาดําเนินงาน 270 วัน 

 
  

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

1 วางแผนการดาํเนินโครงการให้สาํเร็จตามแผนโครงการ
2 ศึกษาเกี่ยวกับอาํนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับการประเมนิ

3
ประสานงานหน่วยงานที่รับการประเมนิเพื่อแจ้งรายละเอยีดขัน้ตอน 
ระยะเวลา และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับการประเมนิ

4

ประสานงานหน่วยงานที่รับการประเมนิ ขอรายชื่อผ ูม้สี่วนได้ส่วนเสยี
ภายใน รายชื่อผ ูม้สี่วนได้ส่วนเสยีภายนอก และขอ้มลูเอกสาร
หลกัฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน เพื่อวเิคราะห์และกาํหนดกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

5 ส่งรายงานฉบบัต้น (Inception Report)

6
หน่วยงานที่รับการประเมนิจัดส่งฐานขอ้มลูรายชื่อผ ูม้สี่วนได้ส่วนเสยี
ภายใน รายชื่อผ ูม้สี่วนได้ส่วนเสยีภายนอกของหน่วยงานให้กับ
สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี (IGP)

7
ดาํเนินวเิคราะห์และกาํหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะครอบคลุมตามภารกิจ พืน้ที่/
สาขาของหน่วยงาน รวมถึงลกัษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตาม

8
ส่งรายชื่อผ ูถู้กประเมนิให้กับหน่วยงานที่รับการประเมนิ พร้อมนัด
หมายกับหน่วยงานเขา้ดาํเนินการสาํรวจ

ก .ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค.
กิจกรรม

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

9

ทาํการสาํรวจ กลุ่มตัวอย่าง และจัดเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่างให้ได้
ตามขนาดตัวอย่างที่กาํหนด และทาํการลงรหัสและบนัทึกขอ้มลู  
สาํหรับแบบสาํรวจความคิดเห็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีภายในและแบบ
สาํรวจความคิดเห็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีภายนอก

10 ส่งรายงานฉบบักลาง (Interim Report)
11 หน่วยงานที่รับการประเมนิดาวน์โหลดแบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจักษ์

12
จัดเก็บแบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ ตรวจสอบคาํตอบและ
เอกสาร/หลกัฐาน  จัดส่งผลคะแนนให้กับหน่วยงานที่รับการประเมนิ
พจิารณา  รวมทัง้ประสานงาน พจิารณา

13
ตรวจให้คะแนนหลกัฐานเชิงประจักษ์ และดาํเนินกระบวนการอุทธรณ์
ผลคะแนน

14 วเิคราะห์ขอ้มลูและประมวลผลคะแนน
15 ส่งร่างรายงานฉบบัสุดท้าย (Draft Final Report)
16 จัดส่งผลการประเมนิให้หน่วยงานที่รับผดิชอบการประเมนิ
17 แจ้งผลการประเมนิต่อสาํนักงาน ป.ป.ช.
18 ส่งรายงานฉบบัสุดท้าย (Final Report)

ก .ค. ส.ค. ก .ย. ต.ค.
กิจกรรม

ก.พ. มี.ค . เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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3.9 การวิเคราะห์ความเส่ียงปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข 

การดําเนินงานผลการศึกษาความเสี่ยงในปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังวิธีการแก้ไขมีดังน้ี 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินขาดความร่วมมือท่ีด ี - ประสานขอความร่วมมือกับผู้บริหารหน่วยงาน 
- ประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ช่วยประสานงาน 

2. การประสานงานนัดหมายท้ังด้านวันเวลาและจํานวน
ตัวอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- ขอรายชื่อและโทรศัพท์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและทํา
การโทรศัพท์สัมภาษณ์เพ่ิมเติมให้ครบตามเป้าหมาย 

3. ระยะเวลาดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ติดตามหน่วยงานท่ีเข้าร่วมประเมินอย่างใกล้ชิด  
เพื่อกําหนดเวลาให้ทันตามแผนงาน 

- เพิ่มทีมงานสํารวจและจัดเก็บข้อมูล 
4. ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ - การดําเนินงานจะทําการสัมภาษณ์หรือสอบถามใน

จํานวนท่ีมากกว่ากําหนด 
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บทท่ี 4 

ผลการประเมิน 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดต้ังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในมหามงคลสมัย 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ต่อมากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
(องค์การมหาชน) เพ่ือดําเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 
2552 

 
วิสัยทัศน ์

“เป็นองค์การเพ่ือสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทยให้พัฒนาอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” 
 
พันธกิจ 

1)  เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2)  เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 
3)  เป็นสถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร 
4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ พกฉ. 

 
(ท่ีมา : www.wisdomking.or.th) 
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การจัดเก็บข้อมูลแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็น                   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) มีจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจดังน้ี 

1) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จํานวน 43 ราย 
2) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จํานวน 105 ราย 
 
ซ่ึงภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้คะแนน 95.44  จัดอยู่ในระดับสูงมาก                    
และเม่ือจําแนกเป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีท่ี 1 ความโปร่งใสได้ 88.38 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก 
ดัชนีท่ี 2 ความพร้อมรับผิดได้ 94.58 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานได้ 100 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กรได้ 98.94 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงานได้  
97.82 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ  ดังน้ี 
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ความโปร่งใส 88.38%

ความพร้อมรับผิด 94.58%

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 100.00%

วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 98.94%

คุณธรรมการทํางานใน
หน่วยงาน 97.82%

คะแนน ITA
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1. ผลการแจกแจงข้อมูลด้านประชากร 
1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

1.1.1 อายุ 
การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามอายุ พบว่า มากท่ีสุดมีอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี จํานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.05 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 41-60 ปี จํานวน                   
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.95 ตามลําดับ 

 
อายุ ความถ่ี ร้อยละ 

ต่ํากว่า 20 ปี - - 

20 - 40 ปี 37 86.05 

41 - 60 ปี 6 13.95 

มากกว่า 60 ปี - - 

รวม 43 100.00 

 
1.1.2 เพศ 

การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากท่ีสุด
จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.14  ส่วนเพศชายจํานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.86 

 
เพศ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาย 18 41.86 

หญิง 25 58.14 

รวม 43 100.00 

 
 

 
  



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
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1.1.3 ระดับการศึกษา 
การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุดจํานวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.74 รองลงมาได้แก่ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท มีจํานวนเท่ากันท่ี 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.63  ตามลําดับ 

 
ระดับการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 5 11.63 

ปริญญาตรี 33 76.74 

ปริญญาโท 5 11.63 

ปริญญาเอก - - 

รวม 43 100.00 

 
1.1.4 ระดับตําแหน่ง 

การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามระดับตําแหน่ง พบว่า ตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีองค์การมหาชนมากท่ีสุด จํานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.70 รองลงมาได้แก่ ตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงและตําแหน่งหัวหน้า/ผู้อํานวยการข้ึนไป มีจํานวนเท่ากันท่ี 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.65  ตามลําดับ 

 
ตําแหน่ง ความถ่ี ร้อยละ 

ผู้บริหารระดับสูง 2 4.65 

หัวหน้า/ผู้อํานวยการข้ึนไป 2 4.65 

เจ้าหน้าท่ีองค์การมหาชน 39 90.70 

ลูกจ้าง - - 

รวม 43 100.00 
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1.1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสํานักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตร                    

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปี มากท่ีสุด จํานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.49 รองลงมาได้แก่ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.51 ตามลําดับ 

 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความถ่ี ร้อยละ 

ต่ํากว่า 5 ปี 20 46.51 

5-10 ปี 23 53.49 

11-20 ปี - - 

มากกว่า 20 ปี - - 

รวม 43 100.00 
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1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
1.2.1 อายุ 

การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามอายุ พบว่า มากท่ีสุดมีอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี จํานวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 20-40 ปี จํานวน                   
32 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.48 และอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.52 ตามลําดับ 

 
อายุ ความถ่ี ร้อยละ 

ต่ํากว่า 20 ปี - - 

20 - 40 ปี 32 30.48 

41 - 60 ปี 63 60.00 

มากกว่า 60 ปี 10 9.52 

รวม 105 100.00 

 
1.2.2 เพศ 

การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากท่ีสุด
จํานวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.48 ส่วนเพศหญิงจํานวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.52 
 

เพศ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาย 53 50.48 

หญิง 52 49.52 

รวม 105 100.00 
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1.2.3 ระดับการศึกษา 
การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                    

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี จํานวน 35 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดับปริญญาโทจํานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 และระดับปริญญาเอก จํานวน                
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.81 
 

ระดับการศึกษา ความถ่ี ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 36 34.29 

ปริญญาตรี 35 33.33 

ปริญญาโท 30 28.57 

ปริญญาเอก 4 3.81 

รวม 105 100.00 

 
1.2.4 ฐานะการติดต่อกับหน่วยงาน 

การสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร                   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จําแนกตามฐานะการติดต่อกับหน่วยงาน 
พบว่า ติดต่อกับ ติดต่อกับหน่วยงานในฐานะประชาชน/ผู้รับบริการ มากท่ีสุด จํานวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.57 รองลงมาได้แก่ ติดต่อกับหน่วยงานในฐานะตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 
และติดต่อกับหน่วยงานในฐานะตัวแทนองค์กรธุรกิจ จํานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.10 ตามลําดับ 
 

ฐานะการติดต่อ  ความถี่   ร้อยละ  

ประชาชน/ผู้รับบริการ 51 48.57 

ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 35 33.33 

ตัวแทนองค์กรธุรกิจ 19 18.10 

รวม 105 100.00 
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ             
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
อยู่ท่ี 95.44 คะแนน  ซ่ึงตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐน้ัน จัดอยู่ในระดับสูงมาก ดังแสดงผลคะแนนตามตารางข้างล่างน้ี 

 
หมายเหตุ :  1.คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีท่ีได้ถ่วงนํ้าหนักแล้ว 
   2.คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละท่ียังไม่ถ่วงนํ้าหนักสําหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี 

 
และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐข้างต้น 

สามารถจําแนกรายละเอียดในแต่ละดัชนีและในแต่ละกลุ่มตัวอย่างของแบบสํารวจได้ดังน้ี 
1) ดัชนีความโปร่งใส ประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  และแบบสํารวจความคิดเห็น        

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับร้อยละ 88.38 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับท่ีสูงมาก  
และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1) การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 96.26 โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.58 

1.2) การมีส่วนร่วม โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.85 โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.69   

1.3) การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  

 

 คะแนน ITA =

คะแนนดัชนี (ร้อย

ละ)

88.38

94.58

100.00

98.94

97.82

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สูงมาก

คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน สูงมาก

ความโปร่งใส สูงมาก

ความพร้อมรับผิด สูงมาก

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สูงมาก

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

95.44 ระดับผลการประเมิน

(คะแนนดัชนีถ่วงนํ้าหนัก) สูงมาก

ดัชนี ระดับผลการประเมิน
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คะแนน ITA



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 

 
 

4-9 
 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจ 
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับร้อยละ 94.58 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมิน 
ในแต่ละตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) การดําเนินงานตามภารกิจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.26 โดยเป็นคะแนนท่ีได้
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.53 

2.2) การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.95 โดยเป็นคะแนนท่ีได้
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.89 

2.3) เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.39 โดยเป็นคะแนนท่ีได้
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 คะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.47 และคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.70  

2.4) การจัดการเร่ืองร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.71 โดยเป็นคะแนนท่ีได้จาก
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 คะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.05 และคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.08 

 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐาน          

เชิงประจักษ์ แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก พบว่า มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากับร้อยละ 100 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณา 
ผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1) การรับสินบน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 คะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 

3.2) การช้ีมูลความผิดและไต่สวนข้อเท็จจริง หน่วยงานน้ีไม่มีเรื่องกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติท้ังช้ีมูลความผิดและมีมติไต่สวนข้อเท็จจริง ดังน้ันหน่วยงานน้ีจึง 
ไม่โดนหักคะแนนในตัวช้ีวัดน้ี 
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์และ   
แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับร้อยละ 98.94 ซ่ึงจัด
อยู่ในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.45 โดยเป็นคะแนนท่ีได้
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.91 

4.2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 โดยเป็นคะแนนท่ีได้
จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100   

4.3) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.45 
โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 และคะแนนท่ีได้จาก
แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.91   

4.4) การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.85 โดยเป็นคะแนนท่ีได้
จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 

5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน เป็นการประเมินจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์   
แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
พบว่า มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากับร้อยละ 97.82 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับท่ีสูงมาก และเม่ือพิจารณาผลการ
ประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1) มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 96.72 โดยเป็นคะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
คะแนนท่ีได้จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.85  
และคะแนนที่ได้จากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.32   

5.2) คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.93 โดยเป็นคะแนนท่ีได้จาก
แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
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ลําดับ
ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัดย่อยในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ค่านํ้าหนัก

(ร้อยละ)
EBIT IIT EIT

คะแนนท่ีได้

(100)

คะแนนหลัง

ถ่วงนํ้าหนัก

ความโปร่งใส 26 88.38 22.98

1.1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 92.58 96.29

1.2 การมีส่วนร่วม 100.00 87.69 93.85

1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง 75.00 75.00

ความพร้อมรับผิด 18 94.58 17.02

2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 100.00 90.53 95.26

2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 100.00 89.89 94.95

2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 98.47 93.70 97.39

2.4 การจัดการเร่ืองร้องเรียน 100.00 93.05 79.08 90.71

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 100.00 22.00

การรับสินบน 100.00 100.00 100.00 100.00

*กรณีมีการช้ีมูลความผิดและไต่สวนข้อเท็จจริง 0.00

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 98.94 15.83

4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 100.00 96.91 98.45

4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 100.00 100.00 100.00

4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 100.00 96.91 98.45

4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 98.85 98.85

คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 18 97.82 17.61

5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการ 100.00 98.85 91.32 96.72

5.2 คุณธรรมการบริหารงาน 98.93 98.93

คะแนนรายแบบสํารวจ (100) 95.45 98.38 91.79

95.44คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการประเมิน 

 

5.1 การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                     

มีสํานักงาน ป.ป.ช. ได้กําหนดค่าคะแนน ระหว่าง 0 – 100.00 คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้นํ้าหนักแต่ละข้อ
คําถามในแบบสํารวจจาก 3 แหล่งข้อมูล ได้แก่ แบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และนําผลท้ังหมด
มาคํานวณคะแนนรวม และแบ่งคะแนนรวมออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 

 80.00 – 100.00 คะแนน  มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน สูงมาก 
 60.00 –  79.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน สูง 

40.00 –  59.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ปานกลาง 
20.00 –  39.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตํ่า 

      0 –   19.99  คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตํ่ามาก  
  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน)โดยจําแนกตามรายดัชนีและตัวช้ีวัด สามารถนํามาอภิปรายผลการประเมินของหน่วยงานได้ดังน้ี 
 

5.1.1 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561  

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ผลเปรียบเทียบ 
ปี 2560-2561 

ผลต่าง  
(ร้อยละ) 

1  ความโปร่งใส 85.60 92.55 88.38 -4.17 -4.51 
2  ความพร้อมรับผิด 87.34 94.94 94.58 -0.36 -0.38 
3  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 94.33 97.64 100.00 2.36 2.42 
4  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 91.12 96.85 98.94 2.09 2.16 
5  คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 83.66 94.53 97.82 3.29 3.48 

คะแนนรวม 88.37 95.14 95.44 0.30 0.32 
ระดับผลการประเมิน สูงมาก สูงมาก สูงมาก     

หมายเหตุ: กําหนดระดับการเปล่ียนแปลงที่ 5% ข้ึนไปเป็นระดับที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
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จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีคะแนน
อยู่ในระดับสูงมากทั้ง 3 ปีงบประมาณ พิจารณาจากคะแนนของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วพบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ 95.44 คะแนน และปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ได้ 95.14 คะแนน คะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.32 เป็นการเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยสําคัญ และเม่ือ
เปรียบเทียบกับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วหน่วยงานมีคะแนนเพ่ิมข้ึนมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดัชนีเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 
จะพบว่าดัชนีท่ีมีค่าคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยสําคัญ ได้แก่ ดัชนีท่ี 1 ความโปร่งใส ดัชนีท่ี 2 ความพร้อมรับผิด 
ในทางกลับกัน ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
และดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน มีค่าคะแนนเพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยสําคัญ  
 

5.1.2 การวิเคราะห์ค่าคะแนนแบบอิงกลุ่มด้วยการจัดอันดับ (Ranking) และการจัดกลุ่มตาม
ตําแหน่งควอไทล์ 

จากการพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานสามารถวิเคราะห์ค่าคะแนนผลการประเมิน ได้ดังน้ี 

 

การจัดอันดับ (Ranking) 
จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานมีคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และลําดับท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานประเภทเดียวกัน  
และเปรียบเทียบกับ 69 หน่วยงานท่ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ดังน้ี 
 

ผลคะแนนที่หน่วยงานได้รับ 
ปีงบประมาณท่ีประเมิน 

2558 2559 2560 2561 
88.90 88.37 95.14 95.44 

เปรียบเทียบกับกลุ่มหน่วยงานประเภท
เดียวกัน 

ลําดับท่ี 3 3 5 3 
จํานวนหน่วยที่ประเมิน 50 52 52 55 

เปรียบเทียบกับ 69 หน่วยงานที่
ประเมินโดย สนง. ป.ป.ช. ปี 2561 

ลําดับท่ี 4 4 5 3 
จํานวนหน่วยที่ประเมิน 60 62 64 69 
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 และสามารถแสดงผลการจัดอันดับของหน่วยงานแยกตามดัชนี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังน้ี 

จํานวนหน่วยงานที่ประเมิน 
เปรียบเทียบในกลุ่ม

หน่วยงานประเภทเดียวกัน 
เปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีประเมินโดย 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
55 หน่วยงาน 69 หน่วยงาน 

1. ความโปร่งใส 27 31 
2. ความพร้อมรับผิด 3 3 
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 1 1 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 1 1 
5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 1 1 

สรุปผลคะแนน ITA 3 3 

 
5.1.3 การวิเคราะห์ค่าคะแนนในลักษณะของการจัดกลุ่มตามตําแหน่งควอไทล์ 

  ควอไทล์ เป็นค่าข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลท่ีมีค่าตํ่ากว่ากี่จํานวน เม่ือแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน
เท่าๆ กัน โดยเรียงจากค่าคะแนนน้อยไปหามาก เน่ืองจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ละหน่วยงานตาม
เกณฑ์การประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจําแนกตามรายดัชนีอยู่ในระดับสูงและ
สูงมากเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันการวิเคราะห์ค่าคะแนนในลักษณะของการจัดกลุ่มตามตําแหน่งควอไทล์ ตามราย
ดัชนี เพ่ือจําแนกระดับคะแนนของหน่วยงานต่างๆ ท่ีประเมินในครั้งน้ีจํานวน 69 หน่วยงาน จะทําให้สามารถ
จําแนกระดับคะแนนออกเป็นระดับต่างๆ ให้มีความชัดเจนเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
สอดคล้องกับผลการประเมินเม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 จากผลของค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 69 หน่วยงาน สามารถคํานวณหาค่าควอไทล์ ในแต่ละดัชนี  
และผลรวม โดยแบ่งช่วงออกเป็น 4 ช่วงได้ ดังน้ี 

 ควอไทล์ท่ี 1 (Q1) เป็นช่วงท่ีมีจํานวนข้อมูลน้อยกว่าค่าน้ีอยู่ประมาณ 1 ใน 4 ของข้อมูล
ท้ังหมดจํานวน 69 หน่วยงาน หรืออยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ของหน่วยงานท้ังหมดท่ีมีคะแนน
ตํ่าสุด หน่วยงานท่ีอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 (Q1) จะต้องพิจารณาปรับปรุงในดัชนีน้ีอย่างเร่งด่วน
เพราะตกอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ท่ีอยู่ในคะแนนตํ่าสุด 

 ควอไทล์ท่ี 2 (Q2) เป็นช่วงท่ีมีจํานวนข้อมูลน้อยกว่าค่าน้ีอยู่ประมาณ 2 ใน 4 ของข้อมูลหรือ
เป็นค่าท่ีอยู่กึ่งกลางของข้อมูลท่ีเรียงลําดับแล้วท้ังหมดจํานวน 69 หน่วยงาน หน่วยงาน 
ในกลุ่มน้ีอยู่ในช่วงร้อยละ 25 ของหน่วยงานท้ังหมดท่ีมีคะแนนต่ํากว่ากึ่งกลาง แต่ไม่ใช่กลุ่มท่ี
ตํ่าท่ีสุด หน่วยงานท่ีอยู่ในควอไทล์ท่ี 2 (Q2) จะต้องพิจารณาปรับปรุงในดัชนีน้ี 
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 ควอไทล์ท่ี 3 (Q3) เป็นช่วงท่ีมีจํานวนข้อมูลน้อยกว่าค่าน้ีอยู่ประมาณ 3 ใน 4 ของข้อมูล
ท้ังหมดจํานวน 69 หน่วยงาน หน่วยงานในกลุ่ม น้ีอ ยู่ในช่วงอยู่ในช่วงร้อยละ 25  
ของหน่วยงานท้ังหมดท่ีมีคะแนนสูงกว่ากึ่งกลางแต่ไม่ใช่กลุ่มท่ีอยู่ในช่วงสูงท่ีสุด หน่วยงานท่ี
อยู่ในควอไทล์ท่ี 3 (Q3) จะต้องพิจารณาพัฒนาในดัชนีน้ี เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตดีข้ึน 

 ควอไทล์ท่ี 4 (Q4) เป็นช่วงท่ีมีจํานวนข้อมูลน้อยกว่าค่าน้ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีช่วงคะแนนสูงท่ีสุด  
อยู่ท่ี 1 ใน 4 ของข้อมูลท้ังหมดจํานวน 69 หน่วยงาน อยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ของหน่วยงาน
ท้ังหมดท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด 
 

 สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนรายดัชนีของหน่วยงานเทียบกับผลคะแนนโดยรวมของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท้ังหมด 69 หน่วยงาน 
สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี  
 

ดัชนี ตําแหน่งควอไทล ์
1. ความโปร่งใส Q3 
2. ความพร้อมรับผิด Q4 
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน Q4 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร Q4 
5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน Q4 

สรุปผลคะแนน ITA Q4 
 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนด้วยการจัดอันดับ (Ranking) และช่วงคะแนนแบบอิงกลุ่มตาม
ตําแหน่งควอไทล์ 

 หน่วยงานมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ท่ี 95.44 คะแนน ซ่ึงตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐน้ัน จัดอยู่ในระดับสูงมาก และเม่ือนําผลการประเมิน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ช่วงคะแนนแบบอิงกลุ่มตามตําแหน่งควอไทล์เทียบรวมจากผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 69 หน่วยงาน พบว่าคะแนน ITA ในภาพรวมของหน่วยงาน 
ได้ Ranking อันดับท่ี 3 และตกอยู่ใน Quartile ท่ี 4 สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีผลการดําเนินงาน 
ในภาพรวมคะแนนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีการดําเนินงานคะแนนสูงสุด โดยมีรายละเอียดผลคะแนนการ
ประเมินแยกเป็นรายดัชนี ดังน้ี  
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 ดัชนีท่ี 1 ความโปร่งใส ได้ Ranking ลําดับที่ 31 มีคะแนนอยู่ท่ี 88.38 คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติควอไทล์ จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile ท่ี 3 
สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีท่ี 1 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีก 
 ดัชนีท่ี 2 ความพร้อมรับผิด ได้ Ranking ลําดับท่ี 3 มีคะแนนอยู่ท่ี 94.58 คะแนน เม่ือนํามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติควอไทล์ จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ 
ใน Quartile ท่ี 4 สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีท่ี 2 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีการดําเนินงานคะแนน
สูงสุด 
 ดัชนีท่ี 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้ Ranking ลําดับท่ี 1 มีคะแนนอยู่ท่ี 100.00 
คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติควอไทล์ จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หน่วยงาน พบว่า
คะแนนตกอยู่ใน Quartile ท่ี 4 สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีท่ี 3 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมี 
การดําเนินงานคะแนนสูงสุด 
 ดัชนีท่ี 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้ Ranking ลําดับท่ี 1 มีคะแนนอยู่ท่ี 98.94 คะแนน เม่ือนํามา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติควอไทล์ จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile 
ท่ี 4 สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีท่ี 4 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีการดําเนินงานคะแนนสูงสุด  
 ดัชนีท่ี 5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้ Ranking ลําดับท่ี 1 มีคะแนนอยู่ท่ี 97.82 คะแนน  
เม่ือนํามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติควอไทล์ จากผลการประเมินในภาพรวมของ 69 หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ 
ใน Quartile ท่ี 4 สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีท่ี 5 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีการดําเนินงานคะแนน
สูงสุด 
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5.1.5 ผลการประเมินเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ   
กับหน่วยงานอื่นๆ 

 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐของ
หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเป็นการเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนเฉลี่ย และค่าสูงสุดของคะแนนแต่ละดัชนี โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหน่วยงานประเภทเดียวกัน  
และหน่วยงานท้ังหมดท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 69 หน่วยงานจะได้ผลตามตาราง ต่อไปน้ี 

 
คะแนน ITA = 95.44 

(ถ่วงนํ้าหนัก) 
ระดับผลการประเมิน 

สูงมาก 

ดัชนี 
คะแนนดัชนี 

(ร้อยละ) 
ระดับผล

การประเมิน 
คะแนน ITA  

กลุ่มหน่วยงาน 
คะแนน ITA  

ของ 69 หน่วยงาน 

1.ความโปร่งใส 88.38 สูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 82.64 
ค่าสูงสุด 99.70 

ค่าเฉล่ีย 82.36 
ค่าสูงสุด 99.70 

2.ความพร้อมรับผิด 94.58 สูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 83.36 
ค่าสูงสุด 96.23 

ค่าเฉล่ีย 83.60 
ค่าสูงสุด 96.23 

3.ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 100.00 สูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 87.38 
ค่าสูงสุด 100.00 

ค่าเฉล่ีย 87.70 
ค่าสูงสุด 100.00 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 98.94 สูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 81.24 
ค่าสูงสุด 98.94 

ค่าเฉล่ีย 81.00 
ค่าสูงสุด 98.94 

5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 97.82 สูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 80.33 
ค่าสูงสุด 97.82 

ค่าเฉล่ีย 79.95 
ค่าสูงสุด 97.82 

สรุปผลคะแนน ITA 95.44 สูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 83.06 
ค่าสูงสุด 95.75 

ค่าเฉล่ีย 82.94 
ค่าสูงสุด 95.75 

หมายเหตุ :  คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละท่ียังไม่ได้ถ่วงนํ้าหนักสําหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนีคะแนน ITA 
   หมายถึง ผลรวมของแต่ละดัชนีท่ีได้ถ่วงนํ้าหนักแล้ว 
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 จากผลคะแนนดังกล่าวสามารถนําเสนอเป็นแผ่นภาพเม่ือเปรียบเทียบกับผลการคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานท้ังหมดท่ีประเมินโดยสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 69 หน่วยงาน 
ได้ดังน้ี 
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คะแนนเฉลี่ยจาก 69 หน่วยงาน
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5.2 การสังเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามรายดัชนีและตัวช้ีวัด 
จากคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2561 ของหน่วยงาน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) ตามรายดัชนีและตัวช้ีวัดได้ โดยการอ้างอิงจากคะแนนการประเมินท่ีประมวลได้ โดยกําหนดให้
ดัชนีและตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนการประเมินมากกว่า 90.00 คะแนน เป็นจุดแข็ง และดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนน
การประเมินตํ่ากว่า 60.00 คะแนน เป็นจุดอ่อน ดังรายละเอียดน้ี 
 

 ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดแข็ง   
ในการพิจารณาค่าคะแนนดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดแข็งน้ัน จะพิจารณาจากดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีมี

คะแนนมากกว่า 90.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนท่ีได้จากการประเมินแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ  
คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซ่ึงจะได้ผลสรุปดังต่อไปน้ี 

 ดัชนีความโปร่งใส ตัวช้ีวัดในดัชนีน้ีท่ีเป็นจุดแข็ง ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 96.29 คะแนน เป็นการประเมินจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบสํารวจความคิด
เห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- ตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วม ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 93.85 คะแนน เป็นการประเมินจากแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบสํารวจความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 

 ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีน้ีได้คะแนนในภาพรวม 94.58 คะแนน ถือว่าเป็นจุดแข็งของ 
หน่วยงานท่ีประเมินในครั้งน้ี ส่วนของตัวช้ีวัดในดัชนีน้ีท่ีเป็นจุดแข็ง ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามภารกิจ ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 95.26 คะแนน เป็นการประเมิน

จากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 94.95 คะแนน เป็นการประเมิน
จากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- ตัวช้ีวัดเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 97.39 คะแนน เป็นการ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจ
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ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

- ตัวช้ีวัดการจัดการเรื่องร้องเรียน ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 90.71 คะแนน เป็นการ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

 

 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีน้ีได้คะแนนในภาพรวม 100.00 คะแนน 
ถือว่าเป็นจุดแข็งของหน่วยงานท่ีประเมินในครั้ ง น้ี ส่วนของตัวช้ี วัดในดัชนี น้ี ท่ี เป็น 
จุดแข็ง ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดการรับสินบน ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 100.00 คะแนน เป็นการประเมินจากแบบ

สํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 

  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ดัชนีน้ีได้คะแนนในภาพรวม 98.94 คะแนน ถือว่าเป็น
จุดแข็งของหน่วยงานท่ีประเมินในคร้ังน้ี ส่วนของตัวช้ีวัดในดัชนีน้ีท่ีเป็นจุดแข็ง ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 98.45 คะแนน เป็นการ

ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- ตัวช้ีวัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 100.00 คะแนน เป็นการ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

- ตัวช้ีวัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 98.45 คะแนน เป็น
การประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

- ตัวช้ีวัดการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 98.85 คะแนน เป็นการ
ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

 

 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ดัชนีน้ีได้คะแนนในภาพรวม 97.82 คะแนน ถือว่า
เป็นจุดแข็งของหน่วยงานท่ีประเมินในครั้งน้ี ส่วนของตัวช้ีวัดในดัชนีน้ีท่ีเป็นจุดแข็ง ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการ ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 

96.72 คะแนน เป็นการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐาน 
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เชิงประจักษ์ แบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

- ตัวช้ีวัดคุณธรรมการบริหารงาน ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 98.93 คะแนน เป็นการประเมิน
จากแบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

  
 ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดอ่อน 

ในการพิจารณาค่าคะแนนดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดอ่อนน้ันจะพิจารณาจากดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีมี
คะแนนน้อยกว่า 60.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนท่ีได้จากการประเมินแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ  
คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่าหน่วยงานไม่มีดัชนีและตัวช้ีวัดใดท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 
60.00 คะแนน ดังน้ันหน่วยงานจึงไม่มีดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีเป็นจุดอ่อน 
 
 ดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีก 

 ในการพิจารณาค่าคะแนนดัชนีและตัวช้ีวัดที่คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีกน้ัน  
จะพิจารณาจากดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีมีคะแนนระหว่าง 60.00-80.00 คะแนน การพิจารณาจะมาจากคะแนนท่ีได้
จากการประเมินแบบสํารวจท้ัง 3 แบบ คือแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบ
สํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ซ่ึงจะได้ผลสรุป
ดังต่อไปน้ี 

 ดัชนีความโปร่งใส ตัวช้ีวัดในดัชนีน้ีท่ีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีก ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดการจัดซ้ือจัดจ้าง ตัวช้ีวัดน้ีได้คะแนนรวม 75.00 คะแนน เป็นการประเมินจาก

แบบสํารวจความคิดเห็นจากแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวช้ีวัดในดัชนีน้ีท่ีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีก 
ได้แก่ 
- ตัวช้ีวัดการจัดการเรื่องร้องเรียน ตัวช้ีวัดน้ีการประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็นจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้ 79.08 คะแนน 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 จากสรุปผลการประเมินท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานน้ัน หน่วยงานมีดัชนีท่ีจะต้องพิจารณาพัฒนาและปรับปรุง
เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานดีข้ึน ดังน้ี คือ  

 ดัชนีท่ีสามารถพัฒนาได้ เน่ืองจากคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีก และเป็นดัชนี
ท่ีอยู่ใน Quartile ท่ี 3 ได้แก่ ดัชนีท่ี 1 ความโปร่งใส  

 ตัวช้ีวัดท่ีสามารถพัฒนาได้ เน่ืองจากคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีแต่สามารถพัฒนาได้อีก แม้ว่าจะ
เป็นตัวช้ีวัดที่อยู่ใน Quartile ท่ี 4 ก็ตาม แต่เน่ืองจากในการประเมินตัวช้ีวัดน้ีบางส่วนได้
คะแนน ระหว่าง 60.00-80.00 คะแนน ได้แก่ ตัวช้ีวัดการจัดการเร่ืองร้องเรียน ในดัชนีท่ี 2 
ความพร้อมรับผิด 
 

 ท่ีปรึกษามีข้อเสนอแนะเป็นรายดัชนี และรายตัวช้ีวัด เพ่ือให้หน่วยงานพิจารณานําไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาในแต่ละตัวช้ีวัด ดังต่อไปน้ี 

1. ดัชนีท่ี 1 ความโปร่งใส 
 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีท่ีประเมินเก่ียวกับกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดําเนินของหน่วยงานตามนโยบายท่ีประกาศให้ไว้กับ
ประชาชน สร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ันยังพิจารณาถึงกระบวนการของหน่วยงานในการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานซ่ึงถือเป็นหลักการ
ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของความโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงหน่วยงานจะต้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามหลักการความโปร่งใสตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย โดยหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หากพิจารณาจากหัวข้อท่ีมีการประเมินในดัชนี 
ความโปร่งใสน้ัน สามารถพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัดได้ดังต่อไปน้ี 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 การเปิดเผยข้อมูล  
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดําเนินของหน่วยงานตามนโยบายท่ีประกาศไว้ 
 หน่วยงานควรจะต้องกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 และเป็นกระบวนการเบ้ืองต้น 
ในการส่งเสริมให้เกิดทิศทาง Open Government Data ในอนาคต หน่วยงานจะต้องกําหนดมาตรการ กลไก 
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หรือระบบ ในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจ จะต้องกําหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน กําหนดรายละเอียดลักษณะ/ประเภทข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ วิธีการ 
ข้ันตอน และผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานน้ันจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ 
ท้ังน้ีควรท่ีจะต้องมีรายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังน้ี 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน โครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจของหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการประจําปี และการติดตามประเมินผล  
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน  
และมาตรฐานและข้ันตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจท่ีให้บริการแก่ประชาชน) 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานน้ัน หน่วยงานมีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณา เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผย 
ข้อมูลท่ีจะเปิดเผยน้ันหน่วยงานจะต้องทําการวิเคราะห์กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังระบบ 

(Stakeholders value chain) ว่าประกอบไปด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้าง และจะต้องวิเคราะห์หา 
ความต้องการในแต่ละกลุ่มว่ามีความต้องการทราบข้อมูลใด และการเผยแพร่ผ่านช่องทางใดท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ัน 

 วิธีการเปิดเผยข้อมูล 
- การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานจะต้องมีวิธีการดําเนินการต่อไปน้ี 

ข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องเปิดเผยจะต้องเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา มีการให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อมูล โดยหน่วยงานจะต้องมีผู้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างเป็น
ระบบเพ่ือความถูกต้องและน่าเช่ือถือ เพราะถ้าหากเปิดเผยข้อมูลผิดๆ ออกไปสู่
สาธารณชน อาจเกิดการไม่ยอมรับจากสังคม 

- ข้อมูลจะต้องง่ายต่อการเข้าถึงได้จริง หน่วยงานจะต้องออกแบบระบบที่ เ อ้ือต่อ
สาธารณชนในการเข้าถึงข้อมูลได้จริง เช่น ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง หากอยู่ในระบบ  
e-Government Procurement: e-GP บุคคลท่ัวไปอาจจะเข้าระบบเพ่ือท่ีไปดูได้ยาก 
แต่ถ้าหากหน่วยงานสามารถทําเป็น Link ให้เปิดได้โดยตรงกับช่ือโครงการน้ันๆ จะทําให้
ผู้ท่ีเข้าไปดูข้อมูลสะดวก ซ่ึงจะสร้างความรู้สึกว่าเป็นการเปิดเผยจริงและเข้าถึงได้ดีกว่า 
หรือมีการจัดหมวดหมู่ของรายการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าค้นหารายการต่างๆ ได้โดยง่าย 

- หน่วยงานจะต้องออกแบบให้มีช่องทางสื่อสารหรือรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงต้องมีการสื่อสารกลับและตอบคําถามทุกเรื่องเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ
และไว้ใจได้กับบุคคลภายนอก 
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 ช่องทางที่จะใช้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้น้ัน 
หน่วยงานควรท่ีจะต้องมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน 
- มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานตามช่องทางต่างๆ เช่น 

เว็บไซต์สื่อ Social Media สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
- มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงาน เช่น 

รายงานผลการปฏิบัติการประจําปี ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 
- มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ Call Center หรือระบบ

ตอบรับอัตโนมัติ หรือมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการของ
หน่วยงาน 

  
 ข้ันตอนและกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลน้ัน หน่วยงานจะต้องพิจารณาคัดเลือกข้อมูลของหน่วยงาน 
ท้ังน้ีควรจะต้องพิจารณาชุดข้อมูลท่ีมีคุณค่าสูง (High-value datasets) หรือเป็นท่ีต้องการของทุกภาคส่วน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้อย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุด ชุดข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) 
เม่ือได้ชุดข้อมูลท่ีคัดเลือกแล้วต้องต้องมีการจัดเตรียมหรือแปลงชุดข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่มาตรฐานกําหนด 
รวมถึงการจัดทําคําอธิบายชุดข้อมูลน้ันๆ เพ่ือให้ผู้ ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล  
เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต วันท่ีเผยแพร่ ความถ่ีในการปรับปรุงและเผยแพร่ แหล่งท่ีมาของข้อมูล เป็นต้น 
เสร็จแล้วจึงนําชุดข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 
 
 การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการพิจารณาสร้างกลไกการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

 กลไกสําหรับสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานควรจะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
- หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างจริงจัง รวมท้ัง

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
- มีการกําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนช่องทางให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยบูรณาการช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ผ่านระบบสารสนเทศ 

- ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ จะต้องพัฒนาคู่มือ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน  
และกําหนดหลักเกณฑ์ ตลอดจนมีกลไกท่ีจะเผยแพร่กระบวนการทํางานที่มีมาตรฐาน
เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลาท่ีชัดเจน และผ่านช่องทางสื่อสารท่ีหลากหลาย 
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 หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากล (Open Government Data : 
OGD) ตามแนวทางท่ีสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กําหนด ด้วยเหตุท่ีว่าในปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐมีการจัดทําข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ต้ังแต่ระดับนโยบายจนไปสู่การบริการสาธารณะ 
ข้อมูลส่วนใหญ่จะเปิดเผยและสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ก็ยังเป็นข้อมูลท่ีไม่
สามารถนําไปประมวลผลต่อในทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก จึงมีกระบวนการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเปิดเผยข้อมูล ในรูปแบบ Open data ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรธุรกิจสามารถ
ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ มีการกําหนดระดับการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถนําไปใช้ได้
สะดวก เรียงลําดับไว้เป็น 1 - 5 ดาว โดยมีรายละเอียดแต่ละระดับดังน้ี  

- 1 ดาว คือการเผยแพร่ข้อมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนด
ของสัญญาอนุญาต Open License  

- 2 ดาว คือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Structured data ท่ีเครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-
readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel  

- 3 ดาว คือเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Non-proprietary format เช่น ข้อมูลในรูปแบบ CSV 
แทนรูปแบบ Excel  

- 4 ดาว คือการใช้ URI (Uniform Resource Identifier) ในการระบุตัวตนของข้อมูล และ 
ช้ีไปยังตําแหน่งของข้อมูลน้ัน 

- 5 ดาว น้ันข้อมูลจะต้องมีการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกันได้ 
 
 ส่วนของการสร้างการรับรู้ต่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน หน่วยงานจะต้องมีการพิจารณาถึง
ประเด็นต่อไปน้ี เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และรับทราบถึงความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ดังน้ี 

 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหน่วยงาน 
 หน่วยงานมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์

แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 การมีส่วนร่วม 
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ 
ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดง
ความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญ หรือยกระดับไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ (Collaboration) เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด ท้ังในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
นวัตกรรมการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนท่ีมี 
ความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสําเร็จร่วมกัน 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วม
ตัดสินใจดําเนินโครงการ หรือร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เกิดการระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร 
การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ เพ่ือต่อต้านการทุจริต บนพ้ืนฐานของการมีความสามารถ 
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการ
และรู้เท่าทันปัญหาของการทุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีอิสระ ในรูปกลุ่มหรือองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน และด้วยแนวคิดท่ีว่าพลังของ
กลุ่มพลเมืองจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การต่อต้านการทุจริตบรรลุความสําเร็จ 
 หน่วยงานควรจะต้องกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจมี
การจัดทําคําสั่ง หรือข้อสั่งการท่ีกําหนดกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีการกําหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานท่ีจะให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ในคําส่ังหรือข้อสั่งการน้ันกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดกลไก 
การกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในข้ันตอน
ต่างๆ ของหน่วยงานในทุกข้ันตอน ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงการมี 
ส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ี หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ ต้ังแต่การร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ร่วมวางแผนงานระยะยาว/ระยะสั้นของหน่วยงาน ร่วมดําเนินงานในโครงการ/แผนงานตั้งแต่การร่วมแสดง 
ความคิดเห็น ร่วมจัดทําแผนงาน/โครงการ ร่วมดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือการดําเนินการของ
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หน่วยงาน รวมท้ังการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงาน 
หน่วยงานควรท่ีจะมีการตรวจสอบและติดตามการดําเนินการปฏิบัติงานตามมาตรการ กลไก หรือการ

วางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามท่ีได้มีการกําหนดกลุ่ม
ภารกิจหรือลักษณะงานไว้ ท้ังน้ีการติดตามผลการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานน้ัน อาจจะทําเป็นเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
และมีเน้ือหาแสดงถึงตัวอย่างการดําเนินงาน 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินมีการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงาน ท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างต้องดําเนินการตามท่ีกฎหมายไว้ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นมาตรการ 
ให้หน่วยงานดําเนินการได้อย่างโปร่งใส และลดโอกาสในการเกิดทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้างของหน่วยงาน 
ซ่ึงโดยปกติแล้วในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันจะต้องมีกระบวนการท่ีจะต้องดําเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
การเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ี
ดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตามมาตรา 13 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท้ังน้ีมีการกําหนดแนวทางการตรวจสอบ
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้เสนองานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน อาจจะเป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม  
หรือเป็นขอ้สั่งการให้ดําเนินการจากผู้บังคับบัญชาถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) และการปิด
ประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม โดยมีการดําเนินการ 
ดังน้ี 

 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ละ
โครงการ 

 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางแต่ละโครงการ 
 มีการประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละครั้ง 
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 มีการเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ 
ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสาร
ท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ลงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2558 ข้อ 2 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการ
จัดซ้ือ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป และเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือการจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการ
หรือสัญญาหรือข้อตกลง ในการซ้ือหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย และการดําเนินการตามประกาศในข้อ 2 น้ัน 
ให้จัดทําตามแบบ สขร. 1  
 หน่วยงานจะต้องมีการดําเนินการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เพ่ือนําผลวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้างในอนาคตต่อไป  
พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และสั่งการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ท้ัง น้ีหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ .ศ .  2560  
มีการกําหนดให้มีการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างมีความโปร่งใส และลดโอกาสในการทุจริต 
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ โดยสรุปหลักสําคัญได้ ดังน้ี 

 การกําหนดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค  
และวัตถุประสงค์ และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึง 
หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 

 ห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ย่ืนข้อเสนอในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญและข้อมูลทางเทคนิค  
ผู้ย่ืนข้อเสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซ่ึง 
มิได้เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างคร้ังน้ัน หรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

 หน่วยงานต้องมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน 

 หน่วยงานต้องมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเม่ือมีการร้องขอ 
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 ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในงานน้ัน 

 หน่วยงานต้องมีการจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง 
ของการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมหรือวิธีการอ่ืนตามท่ีหน่วยงานท่ีมีระดับสูง
กว่ากําหนด) 

  
 ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างโดยออกเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการ ท่ีอย่างน้อยได้
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ วิธีการ ข้ันตอน และผู้ท่ี
มีหน้าท่ีในการดําเนินการในข้ันตอนต่างๆ ของการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น การเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา และจะต้องกําหนดกลไกการกํากับ
ติดตามอย่างต่อเน่ือง  
  

2. ดัชนีท่ี 2 ความพร้อมรับผิด 
  ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา เพ่ือสะท้อน 
ให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดําเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจากน้ียังประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่ีแสดงถึงความมุ่งม่ันต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ี ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติ
ของผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการแสดงเจตจํานงท่ีแน่วแน่ว่าจะบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สาธารณชนเกิดความเช่ือม่ัน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน 
ในการให้ความสําคัญกับรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซ่ึงหน่วยงานจะต้อง 
มีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
พิจารณาได้ดังต่อไปน้ี 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับการประเมินให้ความสําคัญในการรับฟังเสียงสะท้อน
หรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
 ระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต กล่าวคือเม่ือมีการทุจริตเกิดข้ึน ผู้เสียหายจะมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีต่อไป หากระบบรับเร่ืองร้องเรียนขาดประสิทธิภาพ
แล้ว การดําเนินการปราบปรามการทุจริตย่อมเกิดความล่าช้าตามไปด้วย ดังน้ัน ระบบการรับเรื่องร้องเรียนจึง
ต้องมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมีความน่าเช่ือถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
 ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นกระบวนการของหน่วยงานท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสและให้
ความสําคัญกับการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานในกระบวนการต่างๆ  
ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานท่ีไม่โปร่งใส หรือทุจริตต่อหน้าท่ีได้ ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงาน
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน ท่ีปรึกษามี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการดําเนินงานในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนสําหรับหน่วยงาน เพ่ือให้มี 
การปรับปรุงการดําเนินงานให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ดังน้ี 

 ช่องทางการร้องเรียน / ข้ันตอนการร้องเรียน  
   จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป โดยมีการแยกประเภทเร่ือง และแจ้งรายละเอียด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบให้กับผู้แจ้งเรื่องให้รับทราบ โดยต้องระบุเป็นการเฉพาะว่า 
“เร่ืองร้องเรียน” หน่วยงานอาจให้ความสําคัญกับช่องทางผ่านระบบ Call Center เพ่ือความเป็นมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน ในส่วนของช่องทางการสื่อสารน้ันอาจจะประกอบไปด้วย โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ ระบบ
ไปรษณีย์ กล่องรับเรื่องร้องเรียน ระบบ Call Center, Social Media เป็นต้น 

 การตอบสนองข้อร้องเรียน / การจัดการการร้องเรียน 
   จัดให้มีระบบจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการจัดทํารายงานและวิเคราะห์
ปัญหา ระบบท่ีเหมาะสมจะต้องมีความสามารถ ดังน้ี 

- เก็บข้อมูลผู้ร้องเรียน วัน เวลา และหัวข้อเร่ืองร้องเรียน ระบบต้องมีเวลามาตรฐาน
ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่อง 

- ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้รับผิดชอบ พร้อมระบบเตือน หากไม่มีผู้รับเรื่องต้องแจ้งไป
ยังผู้บังคับบัญชา 

- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไข พร้อมข้อมูลการอนุมัติวิธีการ
แก้ไขจากสายบังคับบัญชา (ถ้ามี) 
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- มีการจัดการแจ้งผลการร้องเรียน หรือรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการให้ 
ผู้ร้องเรียนรับทราบ 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนท่ัวไป ระบุปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
แก้ไข และมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 

- ในด้านท่ีเกี่ยวกับกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
และช่องทางการสื่อสาร จะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบรายละเอียดท้ังหมด
อย่างชัดเจน 

  

 โดยสรุปแล้วการดําเนินการจัดการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนน้ันจะต้องมีการดําเนินการอย่างรวดเร็วมีการ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน และมีการปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน และพยานหลักฐานต่างๆ 
เป็นอย่างดี 
 

 ท้ังน้ีหน่วยงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบอํานาจจัดทําคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่าง 
เป็นทางการโดยกําหนดกรอบแนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี             
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบต่อเรื่องร้องเรียน และการ
กําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีหน่วยงานควรจัดทําแผนผังท่ีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายใน
ภายนอกสามารถเข้าใจกระบวนการดําเนินการได้โดยง่าย หน่วยงานควรเผยแพร่คําส่ัง/ข้อสั่งการ และแผนผัง
ข้ันตอนการดําเนินงานให้สาธารณะรับทราบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกได้รับทราบ
รายละเอียดช่องทาง ข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน การตอบสนองต่อเรื่อง
ร้องเรียน รวมถึงระบบการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน 
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5.4 ข้อคิดเห็นจากแบบสํารวจ 
จากผลสรุปตามแบบสํารวจทั้งหมดของหน่วยงาน ผู้ตอบแบบสํารวจให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือให้

หน่วยงานมีการดําเนินการให้ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดีข้ึน มีดังน้ี 

5.4.1 ข้อคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีประเด็นข้อเสนอแนะโดย 

เรียบเรียงลําดับประเด็นท่ีมีผู้เสนอแนะมากเป็นลําดับต้นๆ ดังน้ี 
1) ด้านมาตรฐาน/กฎระเบียบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปรับปรุงด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 

 สร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
 

2) ด้านเจ้าหน้าท่ี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปรับปรุงด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี อาทิ 

 การจัดกิจกรรมอบรม สร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ให้บุคลากรในองค์กร 
 

3) ด้านอ่ืนๆ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปรับปรุงด้านอ่ืนๆ อาทิ 

 ควรปรับปรุงการประเมินและแบบสอบถาม ITA ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

5.4.2 ข้อคิดเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีประเด็นข้อเสนอแนะโดย 

เรียบเรียงลําดับประเด็นท่ีมีผู้เสนอแนะมากเป็นลําดับต้นๆ ดังน้ี 
1) ด้านมาตรฐาน/กฎระเบียบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 

 กําหนดหลักเกณฑ์การทํางานให้ชัดเจน 
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2) ด้านการปฏิบัติงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ 

 เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 ปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ/และเป็นไปตามมาตรฐาน 

 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปฏิบัติงาน 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้/หลักสูตรใหม่ๆ 
 

3) ด้านเจ้าหน้าท่ี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

อาทิ 

 เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีในการทํางานให้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงานให้บริการ 
 

4) ด้านการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงด้านการอํานวยความสะดวก

และการประชาสมัพันธ์ อาทิ 

 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้หลากหลายช่องทางและรวดเร็ว 

 เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน/ร้องเรียนท่ีหลากหลาย 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและ             
ในระดับปฏิบัติ 

  ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยน้ัน มีสาเหตุท่ีสําคัญน้ันเกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง เป็นการกระทํา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีการทุจริตเชิงนโยบาย       
โดยผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้มีอํานาจสั่งการ เป็นการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการเรียกรับ หรือยอม
จะรับผลประโยชน์อ่ืนใดจากประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน การบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงการมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม มีระบบเล่นพรรคเล่นพวก ระบบอุปถัมภ์ การบริหาร
งบประมาณท่ีไม่โปร่งใส ทําให้การทุจริตกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เกิดพฤติกรรมการทุจริตข้ึนในหน่วยงาน
เพราะเห็นพฤติกรรมการทุจริตแล้วไม่โดนลงโทษ 

ด้วยสาเหตุของปัญหาการทุจริตท่ี เกิดข้ึน และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีปรึกษามีข้อเสนอแนะมาตรการ 
ท่ีเหมาะสม  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติ ดังน้ี 
 

5.5.1 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบาย 
 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบายน้ัน รัฐบาลจะตอ้งดําเนินการให้หน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1) รัฐบาลต้องเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนําเอายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย         
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุม 
เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ 
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ท้ังน้ี  
ในยุทธศาสตร์ ดังกล่าว มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบการทุจริตเชิงรุก  
(5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต (6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
 หากรัฐบาลได้มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของทุกหน่วยราชการ ท่ีได้กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ย่อมจะทําให้การปฏิบัติงานเพ่ือการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ในทุกส่วนราชการมีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน 
 

2) รัฐบาลต้องกําหนดนโยบาย และผลักดันให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน            
ท่ีสามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยเปิดโอกาสให้มีระบบ 
การสื่อสารสองทาง (Two way communication) ระหว่างเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐกับประชาชน และต้องมี       
การกํากับ ติดตามให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     
พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 

 

3) รัฐบาลควรพิจารณาจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือออกแบบดําเนินการจัดทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามแบบประเมินน้ีอย่างจริงจัง 
โดยการพิจารณาดําเนินการในส่วนน้ีโดยการนําเอาแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตของ
บริษัทเอกชนไทย ท่ีได้จัดทําขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ 
IOD) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยอ้างอิงจากแบบประเมิน
ตนเองต้นฉบับของ Transparency International ซ่ึงมาตรการน้ีได้จัดทํามาจากบางส่วนของ Business Principles 
for Countering Bribery และนํามาประยุกต์ให้บริษัทเอกชนไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่ีมีความประสงค์จะข้ึนทะเบียนเป็นส่วนหน่ึงของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต          
หรือ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ท่ีจะคัดเลือกเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ และได้ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเพ่ือเข้าเป็นแนวร่วมดังกล่าว
ข้างต้น การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตในส่วนน้ี เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
สามารถประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการทุจริตของ
บริษัทเอกชนไทย เน่ืองจากนโยบายที่ชัดเจนของการไม่ยอมรับกับการทุจริต อันเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อต้าน 
การการทุจริต หน่วยงานจึงควรจัดทํานโยบายอย่างชัดเจน พร้อมท้ังจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม  
กําหนดความรับผิดชอบของบุคลากร จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร แบบประเมินน้ีสามารถ
นําไปใช้ได้กับบริษัทในทุกประเภทธุรกิจ และทุกขนาดของกิจการ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท มีนโยบายและข้ันตอน 
การปฏิบัติ อย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือให้การดําเนินงานสามารถสร้าง 
ความม่ันใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท แบบประเมินน้ียังสามารถใช้สําหรับการรายงานต่อบุคคลภายนอก และเป็น
พ้ืนฐาน สําหรับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเพ่ือความเช่ือม่ันจากหน่วยงานภายนอก (External 
Assurance) ด้วย ซ่ึงหากสามารถนําการประเมินตนเองใช้กับหน่วยงานของรัฐต่างๆ ย่อมจะทําให้แนวนโยบายและ
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กระบวนการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐได้รับการพัฒนามากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีในแบบประเมินดังกล่าวน้ีจัดทํา
ข้ึนเพ่ือแสดงหลักเกณฑ์ท่ีเป็นพ้ืนฐาน (Base line) ของหลักการปฏิบัติท่ีดีและเป็นท่ียอมรับในการต่อต้าน 
การทุจริต คําถามหลักสําหรับหลักเกณฑ์มีดังต่อไปน้ี  (1) หน่วยงานมีนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือไม่  
(2) หน่วยงานมีข้ันตอน เพ่ือนํานโยบายต่อต้านการทุจริตไปปฏิบัติหรือไม่ (3) หน่วยงานได้นําข้ันตอนเหล่าน้ันไป
ปฏิบัติหรือไม่ (4) หน่วยงานได้มีการรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริตหรือไม่   
 รัฐต้องกํากับ ติดตามให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งพัฒนาคู่มือ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน  
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา สร้างระบบในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงาน เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐลง และกําหนดให้มีการเผยแพร่คู่มือ กระบวนการทํางานทํางานท่ีมีมาตรฐาน เปิดเผยข้ันตอน 
และระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ตามช่องทางสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และจะต้องมีการพัฒนาระบบงานต่างๆ 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

4) รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคี องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน  
และเครือข่ายต่างๆ สามารถท่ีจะมาร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การดําเนินการท่ีอาจจะเข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

 
5) ดําเนินการให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน   
การทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 
ท่ีมีช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซ่ึงเป็นท่ีประจักษ์ว่าเครื่องมือดังกล่าวน้ีช่วยยกระดับการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ดีข้ึน อีกท้ังหน่วยงานหลายแห่งมีการพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ ในลักษณะทํานอง
เดียวกันน้ีให้ดีย่ิงข้ึนอีกด้วย  

เม่ือการประเมิน ITA มีประโยชน์มากมายหลายประการ จึงมีความจําเป็นอย่างมากท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. 
ควรท่ีจะผลักดันให้ยังคงมีการประเมิน ITA ต่อไป และควรอย่างย่ิงท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ควรจะประสานงาน        
กับรัฐบาลเพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมท้ังบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐเห็นความสําคัญ        
ของการประเมิน ITA และเข้าร่วมโครงการน้ีด้วยความเต็มใจ การท่ีบุคลากรให้ความร่วมมือด้วยจิตใจ                  
ท่ีจะยกระดับการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรมแล้ว ย่อมเป็นท่ีเช่ือได้ว่าการบริหารราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐต่างของไทยจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ
สืบไป หลายหน่วยงานพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรมมากข้ึน จนส่งผลให้ได้คะแนน ITA 
สูงข้ึน แต่ก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานท่ียังได้คะแนน ITA ในระดับตํ่า ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะหลายหน่วยงาน             
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ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของ ITA ท่ีจะช่วยให้หน่วยงานน้ันยกระดับความโปร่งใสและความมีคุณธรรม         
ให้สูงข้ึน ดังน้ันเพ่ือให้หน่วยงานเหล่าน้ันตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน ITA จึงควรมีการพิจารณา
กําหนดมาตรการต่างๆ ท่ีจําเป็นให้หน่วยงานเหล่าน้ันได้พิจารณาปรับปรุง เช่น ผลกระทบกับการจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานน้ัน ข้ันตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการให้แก่หน่วยงาน เป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิด
การตระหนักและช่วยกันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ดี ข้ึน อันจะส่งผลให้มีการป้องกันการทุจริต  
ให้มีการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีโปร่งใสและมีคุณธรรมมากข้ึนในท่ีสุด 

 
6) รัฐบาลจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ของรัฐท่ีประชาชนเกี่ยวข้อง หรือประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้ เน่ืองจากตามข้อเท็จจริงแล้ว ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตมากมาย 
เช่น พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการจัดต้ังศาลทุจริตและการยึดคืนทรัพย์สิน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต เป็นต้น แต่ปรากฏว่าการรับรู้ของผู้ท่ีมี 
ส่วนเก่ียวข้องและภาคประชาชนเก่ียวกับเรื่องน้ีนับว่าน้อยมาก อีกท้ังยังเป็นภาษากฎหมายท่ียากต่อความเข้าใจของ
ประชาชน ดังน้ันเพ่ือให้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ น้ันง่ายต่อการทําความเข้าใจ และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติ
ใช้เป็นการทั่วไป การประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคประชาชน      
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม ย่ิงถ้าหากการประชาสัมพันธ์เชิงรุกน้ันช่วยทําให้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง
เป็นเรื่องเข้าใจง่าย พร้อมทั้งเช่ือมโยงให้เห็นว่าจะมีผลกระทบกับส่วนตัวและส่วนรวมอย่างไร การประยุกต์ใช้
กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะมีประสิทธิผลเป็นอย่างย่ิง 

 
7) ระบบการจัดการป้องกันการติดสินบน (ISO 37001) ประเทศสิงคโปร์จัดอยู่ในลําดับต้นของโลก

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการหน่ึงท่ีสิงคโปร์ใช้ในแนวทางการป้องกันการทุจริต คือการ
ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนใช้ระบบการจัดการป้องกันการติดสินบนท่ีเรียกว่าระบบมาตรฐาน ISO 37001 
  ระบบมาตรฐาน ISO 37001 ออกแบบมาเพ่ือช่วยให้องค์กรท่ีดําเนินงานการจัดการเพ่ือต้าน 
การรับสินบน มีมาตรช้ีวัดอย่างเป็นข้ันตอน เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถป้องกัน ตรวจจับ และช้ีจุดการรับสินบน 
รวมทั้งให้คําแนะนําท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กรแต่ละแห่งด้วย 
  ระบบมาตรฐาน ISO 37001 กําหนดให้หน่วยงานดําเนินงานตามมาตรฐานท่ีช้ีวัดด้วยข้อปฏิบัติ       
ท่ีสมเหตุสมผล และเหมาะสมแก่สภาพ ประกอบด้วยการตอบรับนโยบายต่อต้านการรับสินบน ซ่ึงต้องอาศัย 
การจัดการระดับผู้นํา แต่งต้ังผู้ท่ีจะสอดส่องดูแลความร่วมมือในการต้านการรับสินบน ฝึกอบรมบุคลากร รองรับ
และบริหารความเสี่ยงของการรับสินบนท่ีเกิดข้ึนกับทรัพย์สิน โครงการ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียม 
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การควบคุมด้านการพาณิชย์และบัญชี รวมท้ังรายงานและสืบสวนกระบวนการต่างๆ ดังน้ันหากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ประชาสัมพันธ์ หรือผลักดันให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ได้มี
การใช้ระบบมาตรฐาน ISO 37001 กันอย่างจริงจัง ย่อมจะเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี 
 

8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้มาตรการสากลเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังน้ี 
- มาตรการเชิงสนับสนุน เช่น มาตรการสํารวจทัศนคติ มาตรการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ค่านิยมสังคมปลอดการทุจริต มาตรการการสร้างเครือข่ายเพ่ือการต่อต้านการทุจริต มาตรการ
การสร้างความโปร่งใสโดยการเน้นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

- มาตรการเชิงปราบปราม เช่น มาตรการลงโทษท่ีรวดเร็ว และจริงจัง เพ่ือเชือดไก่ให้ลิงดู เป็นต้น 
- มาตรการเชิงป้องกัน เช่น มาตรการคุ้มครองและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส มาตรการประมวล

จริยธรรม เป็นต้น 
 

5.5.2 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติการ 
  ในส่วนของมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติการน้ัน ทุกหน่วยงานของรัฐ
สามารถดําเนินการโดยพิจารณาออกเป็นแต่ละมาตรการ โดยออกเป็น 3 มาตรการ ดังน้ี 
 
  มาตรการเชิงป้องกัน 

1) ข้อตกลงคุณธรรม 
  จากแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสกัดกั้นการทุจริตประพฤติมิชอบในวงการราชการ คณะรัฐมนตรี     
จึงมีมติเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เห็นชอบให้นําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซ่ึงเป็นเครื่องมือ        ท่ี
พัฒนาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ท่ีใช้ในการป้องกันการทุจริต 
ในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างมาใช้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และกําหนดให้
มีข้อตกลงคุณธรรมในพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 
  ข้อตกลงคุณธรรมเป็นการจัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
และผู้ประกอบการท่ีจะเข้าย่ืนข้อเสนอ โดยตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง และมี 
ผู้สังเกตการณ์ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อโครงการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันๆ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังแต่การจัดทําร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จนถึง
สิ้นสุดสัญญา โดยผู้สังเกตการณ์ท่ีถือเป็นบุคคลท่ี 3 น้ันต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน แล้วรายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต (คปท.) 
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  คณะกรรมการ คปท. ได้ประกาศให้โครงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
หรือโครงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีสาธารณชนสนใจ ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมข้างต้น ซ่ึงการใช้ข้อตกลงคุณธรรม   
ท่ีผ่านมาก็ประสบความสําเร็จช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐระดับหน่ึง  
ท้ังน้ีเพราะหลักการท่ีมีบุคคลท่ี 3 เข้ามาสังเกตการณ์น่ันเอง ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้มีการใช้ข้อตกลงคุณธรรม
ในการจัดซ้ือจัดจ้างในทุกระดับ ไม่ใช่มีการใช้แค่โครงการใหญ่เท่าน้ัน นอกจากน้ีบุคคลท่ีจะมาทําหน้าท่ีเป็น 
ผู้สังเกตการณ์น้ันจะต้องยึดหลักการท่ีโปร่งใส คือ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันๆ ท้ังน้ี
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพท่ีมีการกํากับดูแลสมาชิกอย่างเข้มงวด ควรที่จะได้รับการพิจารณาเข้ามา
เป็นผู้สังเกตการณ์ในข้อตกลงคุณธรรม 
 

2) นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  คณะกรรมการ คปท. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ให้ผู้ประกอบการท่ีจะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการท่ีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างต้ังแต่ 500 ล้านบาทข้ึนไป 
ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์
อักษร เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของประกาศแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการป้องกันการทุจริตของ
ภาคเอกชนท่ีจะเข้าเสนองานต่อภาครัฐ แต่ข้อวิเคราะห์ท่ีควรพิจารณาจะเป็นเช่นเดียวกับการใช้ข้อตกลงคุณธรรม
ท่ีกล่าวแล้วข้างต้น คือ เห็นสมควรให้มีการใช้แนวทางน้ีในการจัดซ้ือจัดจ้างในทุกระดับ ไม่ใช่มีการใช้แค่โครงการ
ใหญ่เท่าน้ัน  
 

3) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  
หน่วยงานต้องมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา เม่ือมีการวิเคราะห์แล้วนําผลการวิเคราะห์มาปรับเป็นแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในปีปัจจุบัน โดยเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน มีการดําเนินการปฏิบัติตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ รวมท้ังการติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ผลตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าสามารถยับย้ังการทุจริตในหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพ
เพียงใด และรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีปัจจุบัน  
และรายงานในด้านพัฒนาการท่ีดีข้ึนหรือลดลงอย่างไรด้วยให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการของ
หน่วยงานรับทราบ และให้ความเห็น 

 
4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นมาตรการท่ีสําคัญท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
เพราะเม่ือมีเหตุอันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตในงานหรือโครงการต่างๆ แล้วมีบุคคลภายนอกรับรู้ นอกจากจะทําให้
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การกระทําดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงแล้ว อาจนําไปสู่การพัฒนาระบบหรือข้ันตอนท่ีจะป้องกันการทุจริตอีกด้วย 
ซ่ึงจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อท้ังหน่วยงานและส่วนรวม การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เปิดเผยข้อมูล
ท้ังแบบ Online และ Offline โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในข้ันตอนต่างๆ  
ท้ังในรูปแบบส่งเข้า Link ของหน่วยงาน หรือส่งให้กับสื่อมวลชนต่างๆ ไปเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

หน่วยงานจะต้องมีการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ี
ของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจําปี นอกจากน้ีหน่วยงานควรจัดให้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี และจัดให้มีการทําแผน และการดําเนินการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 
 

5) ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซ้ือจัดจ้าง)  
 หน่วยงานต้องมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ และการดําเนินการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปตาม

แผนการจัดหา ท้ังน้ีจะต้องจัดให้มีการกําหนด และการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผล
การจัดหาพัสดุแต่ละรายการหรือแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน เม่ือจัดหาพัสดุแล้วจะต้อง
มีการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบระยะเวลาท่ีกําหนด มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการ
จัดหาพัสดุในปีงบประมาณ และมีการเปิดเผยในทุกข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและทันกาล  

 
6) ด้านการให้บริการของหน่วยงาน  
หน่วยงานต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงานจะต้องมีการดําเนินการอย่างน้อย  ดังน้ี  
- มีการกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  
- มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกําหนดอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  
- มีการกําหนดและเลือกใช้ช่องทางการให้บริการท่ีเหมาะสมกับการให้บริการ  
- จัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน  
- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชน  
- มีการจัดทําข้อมูลสถิติและสรุปผลการดําเนินงานในการให้บริการ  
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 

 

  
 

5-30 

7) ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  
หน่วยงานต้องมีการดําเนินการ ดังน้ี  
- มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร  
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
- มีการกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน  
- มีแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  
- มีการพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- มีแผนงานสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันกับหน่วยงาน และมีการประเมินผลเพ่ือ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
- มีการจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินผลในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่งท่ีชัดเจน โปร่งใส 
- มีการประเมินผลการดําเนินงานด้านบริหารบุคคลของหน่วยงานในรอบระยะเวลา 
-    การโยกย้ายตําแหน่ง การทํางานในตําแหน่งเดิมเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าจะทําให้เกิด 

ความชํานาญ แต่ในทางกลับกันอาจเกิดความเบ่ือหน่ายในการปฏิบัติงาน ไม่มีการพัฒนา 
ในการปฏิบัติงาน และหากเป็นตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติในเร่ือง
ผลประโยชน์ของหน่วยงานแล้วอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย ดังน้ันควรอย่างย่ิง
ท่ีจะมีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีในตําแหน่งดังกล่าว หากมีการหมุนเวียนบุคลากรท่ีมี
หน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นอยู่เสมอ โอกาสท่ีกลุ่มบุคลากรท่ีจะทําเรื่องการทุจริตก็จะยากข้ึน  

 
8) ด้านการบริหารงบประมาณ  
หน่วยงานมีการดําเนินการ ดังน้ี 
- มีการจัดทําและเผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
- มีรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีตรงกับแผนงานและโครงการ 
- มีการจัดทํากลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 
- มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
- มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
 
9) ด้านการติดตามประเมินผล  
หน่วยงานมีการดําเนินการ ดังน้ี 
- มีการจัดทําหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
- มีการจัดทําระบบและกลไกการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 
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- มีการจัดทําระบบและกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับให้ผู้ตรวจประเมินจากภายนอกท่ีเป็นอิสระ  
เข้ามาดําเนินการ 

- มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้ามาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

- มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

มาตรการเชิงปราบปราม 
1) คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)  

  ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกําหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริหารงานอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ของบุคลากร 
ในทุกระดับของหน่วยงานท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงคู่มือจรรยาบรรณ
น้ีจะมีการกําหนดให้บุคลาการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม การฝ่าฝืนข้อกําหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณจะมีบทลงโทษต้ังแต่ตักเตือน การทําทัณฑ์บน จนถึงการลงโทษทางวินัยขององค์กร  
หากหน่วยงานภาครัฐโดยท่ัวไปกําหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณเพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว รวมท้ังหากมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณและได้รับโทษในระดับต่างๆ 
ตามคู่มือจรรยาบรรณ ท้ังน้ีคู่มือจรรยาบรรณน้ีหน่วยงานจะต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง และมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

2) การจัดการข้อร้องเรียน  
  เม่ือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมีการกระทําความผิดข้ึนแล้ว และได้รับการร้องเรียนจาก
บุคคลภายนอก หน่วยงานโดยผู้เกี่ยวข้องจะต้องรีบดําเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีเพ่ือ
ความเป็นธรรมกับผู้ท่ีถูกการร้องเรียน ทางหน่วยงานจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริง ด้วยการจัดต้ังคณะทํางาน
สอบสวนข้อเท็จจริง หากในระหว่างการสอบสวนยังไม่สามารถสรุปผลได้ ก็ควรจะช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนได้รู้ถึง 
การดําเนินการสอบสวน และไม่เปิดเผยข้อพิจารณาให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องรับรู้ ท้ังน้ีจะต้องให้ความคุ้มครองพยานและ 
ผู้ร้องเรียนด้วย หากผลการพิจารณาพบว่าไม่พบความผิดตามข้อร้องเรียน ให้แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนโดยเร็วรวมท้ัง
เหตุผลของการพิจารณา แต่ถ้าข้อร้องเรียนมีมูลและผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง หน่วยงานจะต้องพิจารณาลงโทษ 
ผู้ถูกร้องเรียนตามกฎระเบียบทางด้านวินัย ท้ังน้ีเพ่ือรักษาไว้เพ่ือความโปร่งใสในขบวนการพิจารณาตาม
กฎระเบียบต่อไป 
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มาตรการเชิงสนับสนุน 
1) พัฒนาองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริต  

  ปัจจุบันการทุจริตมีความซับซ้อนมากข้ึนเม่ือเทียบกับในอดีต ท้ังน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยีพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างมาก สังคมจึงได้รับรู้ข้อมูลจากทุกมุมโลกอย่างมากมาย และได้ข้อมูลภายในเวลาอันสั้น ด้วยเหตุ
ดังกล่าวการทุจริตก็ได้พัฒนาให้ซับซ้อนมากข้ึนตามไปด้วย เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของการทุจริต 
ในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนควรท่ีจะร่วมมือกันค้นหาแนวทางการต่อต้าน
การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ จากน้ันนําเสนอสู่สังคมให้ได้รับรู้ในวงกว้าง เพ่ือท่ีสังคมทุก 
ภาคส่วนจะสามารถช่วยเป็นแนวป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนอีกทางหน่ึง 
 

2) ด้านการสร้างวัฒนธรรม “สุจริต” ในการทํางานของหน่วยงาน  
หน่วยงานควรจะต้องมีการดําเนินการอย่างน้อย ดังน้ี 

- มีการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในจุดต่างๆ ข้ึนในหน่วยงาน 
- มีการจัดทํานโยบาย หลักปฏิบัติ และแผนบริหารความเสี่ยงด้านโอกาสในการทุจริตข้ึน 

ในหน่วยงาน 
- มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อลดความเส่ียง สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานท่ีสุจริตข้ึนในหน่วยงาน การไม่ทน

ต่อการทุจริต การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 
- มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในด้านโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต

ข้ึนของหน่วยงาน  
- มีการเผยแพร่การดําเนินงานให้สาธารณชนรับทราบ 

 
3) คนดีประจําหน่วยงาน  

  โดยหลักจิตวิทยาเบ้ืองต้นน้ัน มนุษย์ทุกคนอยากให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตัวเองสําคัญ ย่ิงถ้าทําสิ่งใดแล้วมี 
ผู้เห็นและชมเชยในสิ่งท่ีเขาทํา พวกเขาเหล่าน้ันย่อมมีความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําสิ่งเหล่าน้ันให้ดี
ย่ิงข้ึน หากสิ่งเหล่าน้ันเป็นสิ่งท่ีดี ผลลัพธ์ไม่เพียงแต่จะตกอยู่บุคคลเหล่าน้ัน แต่จะเป็นผลดีต่อส่วนรวมอีกด้วย 
โครงการช่ืนชมคนดีประจําหน่วยงาน นับเป็นสิ่งท่ีควรทําเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะเม่ือเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
การทุจริตภายในหน่วยงาน การเชิดชูคนดีประจําหน่วยงานประจําเดือนหรือประจําปี โดยได้รับคําช่ืนชมจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ และเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานน้ัน ย่อมส่งผลกระตุ้นให้คนอ่ืนอยากทําความดี            
มากข้ึนด้วย 
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4) บูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
 หน่วยงานต่างๆ ย่อมมีองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีต่อการป้องกันทุจริตแตกต่างกันไป ความรู้
และประสบการณ์เหล่าน้ันอาจจะเกิดจากการได้รับความรู้จากภายนอก หรือเป็นประสบการณ์โดยตรง นับได้ว่า
ความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าย่ิง เม่ือหน่วยงานต่างๆ มีความรู้และ
ประสบการณ์แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ันซ่ึงกันและกัน ย่อมจะส่งผลดีกับ 
ทุกหน่วยงาน เพราะเป็นการเติมเต็มระหว่างกัน เช่นน้ีแล้วทุกหน่วยงานก็จะได้รับประโยชน์ท่ีจะมีผลดีต่อ
ส่วนรวม 
 

5) ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต  
 แต่ละหน่วยงานมีองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการต่อต้านการทุจริต และถือได้ว่าเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีค่ารายการหน่ึง ความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ีจะมีประโยชน์ต่อองค์กรอ่ืนอย่างมาก 
หน่วยงานสามารถเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีตัวเองมีอยู่ต่อสาธารณชนท่ัวไป อาจจะผ่านทาง Link 
หรือสื่อสารมวลชนช่องทางอ่ืนๆ เม่ือมีผู้ได้รับข้อมูลแล้วนําไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่แหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ัน 
ย่อมจะเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานน้ัน นําไปสู่การเป็นแบบอย่างท่ีดีกับหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
 

6) ประชาสัมพันธ์ต้านการทุจริต  
  การต่อต้านการทุจริตเป็นขบวนการสร้างจิตสํานึกให้กับสังคม โดยเฉพาะการปลูกจิตสํานึกต้านทุจริต
ต้ังแต่วัยเด็ก เม่ือเด็กได้รับการปลูกฝังจนมีจิตสํานึกท่ีดีแล้ว เม่ือเด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะมีจิตสํานึกท่ีดี
ติดตัวมาด้วย สังคมก็จะดีข้ึน และช่วยกันต่อต้านการทุจริตกันโดยถ้วนหน้า การรณรงค์ให้เกิดจิตสํานึกต่อต้าน       
การทุจริต สามารถทําได้ในหลายรูปแบบ เช่น การสร้างเป็นภาพยนตร์ หรือละครท่ีเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์
ท่ัวไป หรือการสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นท่ีผ่านการประกวดจนได้รางวัลชนะเลิศ แล้วนําไปฉายในโรงภาพยนตร์ก่อน
จะฉายเป็นการทั่วไป หรือ Clip ท่ีได้รับการกด Like หรือเผยแพร่ (Share) ไปทางสื่อ Social media ซ่ึงเม่ือมี 
การรณรงค์อย่างกว้างขวางเช่นน้ีแล้ว หากมีบุคคลท่ีทําผิด ทําการทุจริตจะถูกสังคมประณามต่อต้านเกิดในลักษณะ 
Social Sanction ด้วยเหตุผลน้ีผู้ท่ีคิดจะทําการทุจริตก็จะยับย้ังไม่กล้าท่ีจะกระทําการทุจริตในท่ีสุด 
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ภ   ภาคผนวก 1 

รายละเอียดของคะแนนตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   
(Evidence-Based) 

 
หัวข้อคําถามตามท่ีแสดงในแบบสํารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ตามที่แสดงใน

ตารางข้างล่างน้ี อ้างอิงจากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้อคําถาม และผลคะแนน ดังน้ี 

ข้อคําถาม คะแนน 

EB1 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100.00 

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน 100.00 

EB2 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

100.00 

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 

100.00 

EB3 (1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี  
(ท่ีผ่านมา) 

100.00 

EB3 (2) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

100.00 

EB3 (3)  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 100.00 

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

0.00 

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี 100.00 

EB4 (2)  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ท่ีผ่านมา 

100.00 

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

100.00 

EB5 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ี ผู้ มี
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ํา 

100.00 

EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 

100.00 

EB7 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
จัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน 

100.00 



  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 

 

 
 

ภ   ภาคผนวก 2 

ข้อคําถาม คะแนน 

EB8 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน 

100.00 

EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

100.00 

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเส่ียง และการจัดการความ
เส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน 

100.00 

EB10 (2) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

100.00 

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนท่ีเก่ียวข้อง 

100.00 

EB11 (2) หน่วยงานมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต หรือแผนท่ีเก่ียวข้อง 

100.00 

EB12 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

100.00 

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก
หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาท่ีใช้ 
(เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 

100.00 

รวมคะแนน 2,100 
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