
การวเิคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

(สํานักงาน ป.ป.ส.)



สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก
เพื่อเปนมาตรการปองกนัการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม 
โดยใชชื่อวา “การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”



ป พ.ศ. ผลคะแนนรวม IIT EIT OIT

2559 82.65 68.19 85.86 83.49

2560 86.37 82.12 86.92 90.91

สรุปผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสฯ พสรุปผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสฯ พ..ศศ. . 2559 2559 --  25622562

2561 84.75 76.29 91.55 90.48

2562 86.49 84.99 80.45 87.50



ผลคะแนนภาพรวม ผลคะแนนภาพรวม ITA ITA ((ป พป พ..ศศ. . 2559 2559 –– 25622562))
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เปรียบเทียบผลคะแนนจาก เปรียบเทียบผลคะแนนจาก 3 3 แหลงขอมูล แหลงขอมูล ((รายปรายป))

2561

2562

76.29

84.99

91.55

80.45

90.48

87.5

OIT (กระบวนการทํางานของ
หนวยงาน)

ที่มาของแหลงขอมูล ที่มาของแหลงขอมูล 3 3 แหลง ดังนี้แหลง ดังนี้
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เครื่องมือในการประเมินเครื่องมือในการประเมิน

ประกอบดวย
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency  Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของ
ผูมีสวนได สวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของ          Transparency Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของ          
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงาน

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูล 
ตอสาธารณะ 



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good) 
บงชี้ ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่ เปนไปตามหลักการ

ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อมั่นและแสดง
ความไววางใจที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร ที่มุงสูการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางมีประสิทธิผล 

อยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานที่ไดคะแนนอยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานที่ไดคะแนน
ในระดับดี คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม 
2) การสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 3) เปดโอกาส
ใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
4) จัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถ แจงเบาะแสอันควรสงสัย 
โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปน
ความลับ 



ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะ ((ตอตอ))

ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good)
ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน

ของหนวยงาน วายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีการให
ขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และ
ผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได ผลประโยชนอื่นๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได 

อยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานที่ไดคะแนนใน
ระดับดี โดยควรดําเนินการอยางเขมขนมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
ที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย 

นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปด
โอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดีขึ้น 



ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะ ((ตอตอ))

หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับดีมาก (Very Good)
โดยมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน

ไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพรขอมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ
หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได 

ทั้งนี้ หากหนวยงานวางแผนการดําเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบาง
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการ
บริหารงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ พบวายังไมเผยแพรเปนปจจุบันมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัด
อื่นๆ นาจะทําใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล



มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสใหดีขึ้นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสใหดีขึ้น

เปาหมายป พ.ศ. 2563 : ยกระดับคะแนน IIT ใหดีขึ้น
ถึงแมวา บุคลากรสวนใหญยังเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจที่มีตอการ

บริหารงานของผูบริหาร ที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล 
สํานักงาน ป.ป.ส. ยังคงมีความคาดหวังที่จะยกระดับความเชื่อมั่น และความ

ไววางใจของบุคลากรใหเพิ่มมากขึ้น จึงพรอมที่จะเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน 
ไดมีสวนรวมในการรวมกันแสดงความคิดเห็น ตอการบริหารงานของผูบริหาร โดยการนําไดมีสวนรวมในการรวมกันแสดงความคิดเห็น ตอการบริหารงานของผูบริหาร โดยการนํา
กระบวนการ Dialogue มาประยุกตใชเปนกลยุทธสําคัญสําหรับกําหนดมาตรการฯ 

ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ทําหนาที่รับผิดชอบใน
การออกแบบสํารวจความคิดเห็น ดําเนินการเก็บขอมูล Feedback ของบุคลากร
ในหนวยงาน พรอมกับจัดทําสรุปผล และนําเสนอแนวทางที่สอดรับตามผลที่ไดรับ
ตอคณะผูบริหารเพื่อนําไปประยุกตใชในการบริหารงานของตนตอไป รายละเอียดดังนี้



ลําดับ แผนงาน/โครงการ แนวทางการดําเนินงาน
กลุม

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ

1.
การประกาศเจตนารมณ

มุงสูองคกรคุณธรรม

1. ลปส. ประกาศเจตนารมณ

รวมกับบุคลากรทุกระดับ

บุคลากร

ทุกระดับ

2. ลปส. ลงนามในประกาศฯ

เปนลายลักษณอักษร

3. แจงเวียนประกาศใหบุคลากร

รับทราบโดยทั่วกัน

Campaign “ผูใหญจัดให” 1. ทําแบบสํารวจเก็บขอมูล Feedback 
สลก.ศปท.

2.

Campaign “ผูใหญจัดให”

- การแสวงหาบุคลกิที่

หัวหนาควรทําจากการ

สํารวจความเห็น 2 ทิศทาง

1. ทําแบบสํารวจเก็บขอมูล Feedback 

ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอการบริหารงาน

ของผูบริหาร

2. เสนอแนวทางแกไขตอผูบริหารเพื่อปรับใช

ตั้งแตระดับ 

ผอ.สวน ขึ้นไป

3.

Campaign “ตั้งวงเลา”

- การจัดใหมีกิจกรรมเลาสู

กันฟง รูปแบบสบายๆ อยาง

สม่ําเสมอทุกเดือน 

1. ลปส. สั่งการในเวทีประชุมผูบริหาร

2. ทําการสํารวจเก็บขอมูลการมีสวนรวม

ของบุคลากร

3. วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาจัดกิจกรรมตอไป

บุคลากร

ทุกระดับ




