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คำนำ
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานตนเองได้อ ย่า งเหมาะสม โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
ความพยายามในการพั ฒนามาตรฐานการด าเนิ นงานตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good Governance)
ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
การดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายจ านวน 81 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 21 แห่ง
ดาเนินการโดยใช้ ระบบประเมินที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านั กงาน ป.ป.ช.) จั ดท าขึ้ น ด้ วยแบบส ารวจ ๓ แบบ คื อ ๑) แบบส ารวจ Internal Integrity and
Transparency Assessment ๒) แบบสารวจ External Integrity and Transparency Assessment และ
๓) แบบสารวจ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตารวจประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 81 แห่ ง ได้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน ๖๐ แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน ๒๑ แห่ง
โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูลผลการประเมินไปช่วย
ในการพั ฒนาและยกระดั บคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานตนเองได้อย่ าง
เหมาะสม โดยแสดงให้เห็ นถึงความพยายาม ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของประเทศไทย ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สาธารณะ
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล อั นจะส่ งผลต่ อการยกระดั บ ค่ าดั ช นี ภ าพลั กษณ์ การคอร์ รั ปชั น
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทา
กันยายน 2560
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สำรบัญ
หน้ำ
บทสรุปผู้บริหำร
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
รำยงำนผล
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.2 วิธีการศึกษาวิจัย
3.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง
4. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
5. กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
6.1 การจัดอันดับผลคะแนน
6.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
จาแนกตามแหล่งข้อมูล
6.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจาแนก
รายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด
7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based)
7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
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หน่วยงานระดับ สถำบันอุดมศึกษำ
รหัสหน่วยงาน U76

บทสรุปผู้บริหำร
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อประเมิน ผลระดั บ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน การให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้นาไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุ จริ ต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมิ น จาก 3 แหล่ งข้อ มูล คือ 1) กลุ่ มผู้ รับบริการหรื อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จานวน 100 คน
2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จานวน 100 คน และ 3) หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ดั ช นี ที่ ท าการประเมิ น มี 5 ดั ช นี คื อ 1) ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน สาหรับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 78.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูง
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 85.03
ดัชนีที่ได้คะแนนต่ากว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.19
ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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ภำพที่ 1 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
คะแนน ITA = 78.16
(ถ่วงนำหนัก)

75.19

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
75.19
78.02

ระดับผล
กำรประเมิน
สูง
ระดับผล
กำรประเมิน
สูง
สูง

85.03

สูงมาก

75.35

สูง

76.68

สูง

ความโปร่งใส

76.68
คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน

75.35

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

78.02
ความพร้อมรับ
ผิด

85.03
ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

ดัชนี
ความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิด
ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
คุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน

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

ตำรำงที่ 1 สรุปผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำแนกตำมดัชนี
ลำดับ
ที่
1

2
3

4

5

ค่ำนำหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน
ที่ได้

ดัชนีควำมโปร่งใส
EIT+EBIT
26.00
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
EIT+EBIT
1.2 การมีส่วนร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
EIT+EBIT
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
IIT+EIT+EBIT 18.00
2.1 ความพร้อมรับผิด
IIT+EIT
2.2 เจตจานงสุจริต
IIT+EIT+EBIT
ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
IIT+EIT+EBIT 22.00
3.1 การถูกชี้มูลความผิด
EBIT
3.2 การทุจริตต่อหน้าที่
IIT+EIT
3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
IIT+EIT
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
IIT+EBIT
16.00
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
IIT
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
IIT+EBIT
4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
IIT+EBIT
ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
IIT+EIT+EBIT 18.00
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
EIT+EBIT
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
IIT
คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนโดยรวม
100.00

75.19
75.90
74.49
78.02
72.53
83.51
85.03
100.00
79.54
75.55
75.35
71.57
73.81
80.69
76.68
83.65
69.71

ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

แหล่งข้อมูล

คะแนน
หลังถ่วง
นำหนัก
19.55

14.04
18.71

12.06

13.80

78.16
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2. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
2.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินเชิงภำพลักษณ์ (Perception - Based)
โดยการวิ เ คราะห์ ดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น จุ ด บกพร่ อ งจากข้ อ ค าถามการประเมิ น
เชิงภาพลักษณ์ (Perception-Based) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจานวน 4 ดัชนี ได้แก่
แหล่งข้อมูล
IIT
EIT

-

ตัวชีวัดที่ต้อง
ปรับปรุง
การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ดัชนีความพร้อม
รับผิด



-

ความพร้อม
รับผิด

ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร



-

การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
ในหน่วยงาน

ดัชนีคุณธรรมการ
ทางานในหน่วยงาน



-

คุณธรรมในการ
บริหารงาน

ดัชนีที่บกพร่อง
ดัชนีความโปร่งใส

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
1) หน่วยงานควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) หน่วยงานควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
หน่ ว ยงานควรมี ม าตรการที่ เ หมาะสมในการ
จัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑) หน่วยงานควรจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
สามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ควรมีการตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑)หน่ ว ยงานควรมี ร ะบบการธ ารงรั ก ษาคนดี
คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่าง
จงรักภักดี
๒) ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงาน
ควรมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาหนด
เป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วม
แก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
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๒.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ประเด็น ส าคัญที่ห น่ว ยงานจะต้องปรับปรุงดาเนินงานตามแบบประเมินหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มี ๓ ประเด็น ดังนี้
EBIT ที่บกพร่อง
EB 6 หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

1) หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
2) หน่วยงานควรมีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
EB 8 หน่วยงานมีการดาเนินการ หน่วยงานควรมีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
EB 9 หน่วยงานมีการดาเนินการ หน่วยงานควรมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน
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รำยงำนผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
--------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ที่ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ไ ม่ โ ปร่ ง ใส
มีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ
ทีจ่ ะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และต่อมาได้พัฒนา
เป็ น ระบบคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(สานักงาน ป.ป.ช., 255๙ : ๑)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการสารวจเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงาน
อย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสารวจทั้งมิติการรับรู้
(Perception- Based) คือ สารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders)
และในมิ ติ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based) คื อ ส ารวจจากหลั ก ฐานการด าเนิ น งาน
ของหน่ วยงานภาครั ฐ (ส านั กงาน ป.ป.ช., 255๙ : ๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานเข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสเป็ น กลยุ ท ธ์ ส าคั ญ ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
มีการดาเนินงานอย่ างโปร่ งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ ยงที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และ
สามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
อั น จะเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานน าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ไปช่ ว ย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
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เหมาะสม รวมถึ ง สามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในภาพรวมของประเทศ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ
และการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประเภท
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 81 แห่ ง ได้ แ ก่ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ จ านวน ๖๐ แห่ ง
และสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน ๒๑ แห่ง
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่
อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อน
ภาพลั ก ษณ์ ต ามความเป็ นจริ ง และเกิ ดผลลั พธ์ อั นเป็ นที่ ยอมรั บจากหน่ วยงานที่ เข้ าร่ วมโครงการ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตารวจดาเนินโครงการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการขับเคลื่ อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต รวมทั้งความพยายาม
ในการพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
ค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
2.๑ เพื่อประเมิน ผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.๒ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2.3 เพื่อให้ได้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ
2.4 เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางการน าเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย
3. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
3.1 ขอบเขตด้ำนเนือหำ
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) และจากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence - Based) เป็นการวัดระดับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
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2) ดั ช นีค วำมพร้ อมรั บ ผิด (Accountability Index) ประเมิ นจากความคิดเห็ น
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตน โดยค านึ ง ถึ ง ความส าเร็ จ
ของงานและวัดระดับความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability on Duties) ของผู้ปฏิบัติงาน คือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index)
ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
เป็ น การวั ด พฤติ ก รรมของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ก ารด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ธรรม และโปร่ ง ใส
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
เมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็ น ของบุ คลากรและเจ้ าหน้าที่ในหน่ว ยงานภาครัฐ (Internal) และจากข้อมูล เอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5) ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) ประเมิน
จากความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Internal) ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
เป็ น การวั ด ระบบการบริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel
Management) โดยยึ ด หลั ก การพั ฒ นาทรั พ ยากร ได้ แ ก่ การสรรหา การพั ฒ นาและการรั ก ษา
ทรัพยากรมนุษย์การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า โดยหน่วยงานต้อง
บริหารค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และ
ความเป็ นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึ ดหลั กการคานึ งถึ งความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2 วิธีกำรศึกษำวิจัย
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่สาคัญ 2 วิธี คือ
1) การวิ จั ย จากเอกสาร (Document Research) โดยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสาร
หรื อหลักฐานต่างๆ ตามแบบส ารวจ Evidence – based โดยให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ตอบคาถามต่างๆ
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบ
ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
2) การวิจัยจากแบบสารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บข้ อคิ ดเห็ นจากกลุ่ มตั วอย่ างที่ ตอบค าถามตามแบบส ารวจ External และแบบส ารวจ

- ๑๐

-

Internal ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสารวจในเรื่องการปฏิบัติงาน
กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่ วยงานภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน โดยการกาหนดกลุ่ม ตัว อย่า งให้ส อดคล้อ ง เหมาะสม และมีลัก ษณะของความเป็น
ตัว แทนที่ดีตามหลั กวิช าการ
3.3 เกณฑ์กำรแปลผลคะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
80 - 100 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
60 - 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
40 - 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
20 - 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
0 - 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
3.4 ขอบเขตด้ำนกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย และกำรเลือกตัวอย่ำง
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑) กลุ่ มประชากรเป้าหมายสาหรับแบบส ารวจ Internal ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมี
ขนาดตัวอย่าง อย่างน้อย 100 ตัวอย่าง ครอบคลุมโครงสร้าง สายงาน กลุ่มตาแหน่งของแต่ละหน่วยงาน
และกาหนดวิธีการสุ่ มตัวอย่ างตามหลั กสถิติ หากหน่ วยงานมีจ านวนประชากรน้อยกว่ า 100 ราย
ที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
2) กลุ่มประชากรเป้าหมายสาหรับแบบส ารวจ External ได้แก่ ผู้ รับบริการหรือ
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของหน่ วยงานภาครั ฐซึ่ งมี ความเกี่ ยวข้ องอั นมี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมี ข นาดตั ว อย่ า ง อย่ า งน้ อ ย 100 ตั ว อย่ า ง ครอบคลุ ม ภารกิ จ และประเภท
ขอการมีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหน่วยงาน และกาหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ หากหน่วยงานมี
จานวนประชากรน้อยกว่า 100 ราย ที่ปรึกษาจะดาเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
3) กลุ่ ม ประชากรเป้ า หมายส าหรั บ แบบส ารวจ Evidence-based ได้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยใช้แบบสารวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
4. ผลสัมฤทธิ์ของงำนที่คำดหวัง
4.1 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ตนเอง ทาให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น
4.2 หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการกาหนดนโยบายและการดาเนินงานของหน่วยงานต่อไป
4.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อมูลในการจัดทามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

- ๑๑

-

4.4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวทางการนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทย
5. กรอบแนวคิดในกำรดำเนินงำน
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) จาแนกตามดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน
ITA
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)
ดัชนีความโปร่งใส
(Transparency
Index)

Perception
-based
Integrity &
Transparency
Assessment :
ITA

ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability
Index)

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)

Evidence based

Perception – based ประเมิ น จาก
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
(Internal) และการรับรู้ของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
Evidence – based ประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล

EIT & EBIT

การมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
เเสีย
ความพร้อมรับผิด

EIT & EBIT

เจตจานงสุจริต

IIT & EIT
IT & EIT & EBIT
EBIT

การถูกชี้มูลความผิด

EBIT

การทุจริตต่อหน้าที่

IIT & EIT

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

IIT & EIT

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน

IIT

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IIT & EBIT

การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน

IIT & EBIT

มาตรฐานและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

EIT & EBIT

คุณธรรมในการบริหารงาน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรประเมิน ITA

IIT

- ๑๒

-

6. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
6.1 กำรจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า หน่วยงานได้คะแนน
ITA เท่ากับร้อยละ 78.16 ซึง่ อยู่ในอันดับที่ 40 ของจานวน 81 หน่วยงาน ดังแสดงภาพที่ 2
คะแนน
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ITA = 78.16
อันดับที่ 40

0
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ภำพที่ 2 กำรจัดอันดับผลคะแนนของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

อันดับที่

- ๑๓

-

6.2 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน จำแนกตำมแหล่งข้อมูล
จากการประเมิ น ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานจ าแนก
ตามแหล่งข้อมูล พบว่า คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 70.83
คะแนนจากกลุ่ ม บุ ค ลากรและเจ้ าหน้ า ที่ใ นหน่ว ยงานภาครั ฐ (Internal) เท่ า กับ ร้ อ ยละ 72.50
คะแนนจากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.91
แสดงในภาพที่ 3
คะแนน

100.00
80.00

90.91
72.50

70.83

Internal

External

60.00
40.00
20.00
0.00

Evidence - Based

ภำพที่ 3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
จำแนกตำมแหล่งข้อมูล
6.3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน จำแนกรำยละเอียด
ตำมดัชนีและตัวชีวัด
เมื่อนาคะแนนมาทาการถ่วงน้าหนัก พบว่า ได้คะแนนโดยภาพรวมเท่ากับ 78.16
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานในระดับสูง แสดงรายละเอียดตามดัชนีและ
ตัวชี้วัดย่อย ดังตารางที่ 1

- ๑๔

-

ตำรำงที่ 1 ตำรำงรำยละเอียดคะแนนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ที่
1

2

3

ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ควำมโปร่งใส
1.1 การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล
1.1.1 การดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
1.1.2 การให้ เปิดเผย และ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2.1 การมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ควำมพร้อมรับผิด
2.1 ความพร้อมรับผิด
2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติงาน
2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการ
บริหารงาน
2.2 เจตจานงสุจริต
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน
3.1 การถูกชี้มูลความผิด
เรื่องชี้มูลความผิด
3.2 การทุจริตต่อหน้าที่
3.2.1 การรับสินบน
3.2.2 การใช้ตาแหน่งหน้าที่ใน
การเอื้อประโยชน์
3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

ค่ำ
นำหนัก
(ร้อยละ)
26.00

EBIT

IIT

EIT

คะแนน
ที่ได้
75.19
75.90

66.67

66.67

100.00

70.26 85.13

คะแนน
หลังถ่วง
นำหนัก
19.55

74.49

18.00

100.00

56.21 78.11

75.00

66.73 70.87
78.02
72.53

14.04

78.01 70.24 74.12
67.39 74.49 70.94
83.51
100.00 74.08 76.44 83.51
22.00

85.03
100.00
100.00
100.00
79.54
84.60 78.26 81.43
78.93 76.39 77.66
75.55
82.09 69.02 75.55

18.71

- ๑๕

-

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ที่
4

5

ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
หน่วยงาน
4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต
4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4.3 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน
4.3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในหน่วยงาน
คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
5.1.1 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
5.1.2 ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
5.2.1 การบริหารงานบุคคล
5.2.2 การบริหารงบประมาณ
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
คะแนนรำยแบบสำรวจ

ค่ำ
นำหนัก
(ร้อยละ)
16.00

EBIT

IIT

EIT

คะแนน
คะแนน
หลังถ่วง
ที่ได้
นำหนัก
75.35 12.06
71.57

75.00

62.05
80.78
71.88

62.05
80.78
71.88
73.81

72.62

73.81
80.69

100.00 60.70

80.35

100.00 62.05

81.02

18.00

76.68

13.80

83.65
100.00

68.82 84.41

100.00

65.77 82.89
62.73
76.99
66.33

69.71
62.73
76.99
66.33

72.78

72.78

90.91 72.50 70.83

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

78.16

- ๑๖

-

จากตารางที่ 1 พบว่า
1) ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.19
ประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
1.1) การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.90
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การดาเนิน การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.67
โดยเป็นคะแนนที่ได้จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
- การให้ เปิ ดเผย และเข้ าถึ งข้ อมู ลของหน่ ว ยงาน โดยรวมได้ คะแนนเท่ ากั บ
ร้ อยละ 85.13 โดยเป็ น คะแนนจากกลุ่ มผู้ รับ บริ การหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (External) เท่ ากั บ
ร้อยละ 70.26 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับ
ร้ อ ยละ 100.00 เห็ น ได้ ว่ า คะแนน External และ Evidence – Based ไม่ ส อดคล้ อ งกั น
โดย External ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง 1) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานอย่ างชัด เจน ถูกต้ อง ครบถ้ว น สมบูรณ์ และปรับข้ อมูล เป็นปัจ จุบันอยู่เสมอและ
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
1.2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.49
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การมีส่ ว นร่ ว มในการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.11
โดยเป็ น คะแนนจากกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 56.21
คะแนนจากข้อมูล เอกสาร/หลั กฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับ ร้อยละ 100.00
เห็ น ได้ว่ าคะแนน External และ Evidence – Based ไม่ ส อดคล้ อ งกั นโดย External ได้ค ะแนน
ต่ากว่าในเรื่อง 1) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการดาเนินงานของหน่วยงานและ 2) หน่วยงานมีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
- การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.87 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 66.73 คะแนนจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 75.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่
ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน
2) ดั ชนี ค วำมพร้ อมรั บผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
78.02 ประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) และข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
2.1) ความพร้อมรับผิด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.53 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

- ๑๗

-

- ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.12 โดย
เป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 70.24 และกลุ่ม
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 78.01 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้
จาก External และ Internal สอดคล้องกัน
- ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.94
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 74.49 และ
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 67.39 เห็นได้ว่าคะแนนที่
ได้จาก External และ Internal สอดคล้องกัน
2.2) เจตจ านงสุ จ ริ ต หรื อ เจตจ านงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารงาน โดยผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.51 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย (External) เท่ากับ ร้อยละ 76.44 และกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal) เท่ากับ ร้ อยละ 74.08 และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
เท่ากับ ร้ อยละ 100.00 เห็ น ได้ว่า คะแนน Internal และ External สอดคล้ องกัน แต่ได้คะแนน
ต่ากว่ า Evidence – Based โดย Internal ได้ค ะแนนต่ากว่ า ในเรื่ อ ง ๑) ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน
ได้ แ สดงเจตจ านงสุ จ ริ ต ที่ แ น่ ว แน่ ว่ า จะมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารหน่ ว ยงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดาเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ซื่อสัตย์สุจริ ตมากขึ้นในหน่ วยงานและ External ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่องผู้ บริหารของหน่ว ยงาน
มีภาพลักษณ์ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน
3) ดั ช นี ค วำมปลอดจำกกำรทุ จ ริ ต ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน (Corruption – Free Index)
โดยรวมได้ คะแนนเท่ ากั บร้ อยละ 85.03 ประเมิ นความคิ ดเห็ น จากกลุ่ ม บุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่
ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และการถูกชี้มูล
ความผิด จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
3.1) การถูกชี้มูลความผิด ได้คะแนนเท่ากับ 100.00 (ไม่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ถูกชี้มูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 30 เมษายน 2560 โดยเป็นการกล่าวหาที่มี
มูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา)
3.2) การทุจริตต่อหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.54 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การรั บ สิ น บน โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 81.43 โดยเป็ น คะแนน
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 78.26 และกลุ่มบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 84.60 เห็นได้ว่าคะแนน External และ
Internal ไม่ส อดคล้ องกัน โดย External ได้คะแนนต่ากว่า ในเรื่อง ๑) เคยได้ยินหรือรับทราบว่ า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสิ่งของ การอานวยความสะดวก ความบั นเทิง หรือสิทธิประโยชน์
อื่นๆ จากผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต และ ๒) เคยได้
ยินหรือรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื่น

- ๑๘

-

- การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.66
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 76.39 และ
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 78.93 เห็นได้ว่าคะแนนที่
ได้จาก External และ Internal สอดคล้องกัน
3.3) ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.55
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 69.02 และ
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 82.09 เห็นได้ว่าคะแนน
External และ Internal ไม่ ส อดคล้ อ งกั น โดย External ได้ ค ะแนนต่ ากว่ า ในเรื่ อ ง ๑) คู่ สั ญ ญา
โครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้บริหารของหน่วยงาน และ ๒) นโยบาย/ทิศทาง/การดาเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ ของหน่วยงาน
ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอานาจ ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4) ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 75.35 ประเมินความคิดเห็นจากกลุ่ มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Internal) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
4.1) การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.57 ซึ่งเป็น
คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.05
- การไม่ทนต่อการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.78
- การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.88
4.2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.81โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Internal) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 72.62 และข้ อมู ลเอกสาร/หลั กฐาน
เชิงประจั กษ์ (Evidence-Based) เท่ากั บร้ อยละ 75.00 เห็ น ได้ ว่าคะแนนที่ได้ จาก Internal และ
Evidence – Based สอดคล้องกัน
4.3) การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่ว ยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
80.69 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 80.35 โดยเป็ น คะแนนจากกลุ่ มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานภาครัฐ (Internal)
เท่ากับ ร้ อยละ 60.70 และข้อมูลเอกสาร/หลั กฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ
100.00 จะเห็นได้ว่าคะแนน Internal และ Evidence – Based ไม่ส อดคล้ องกันโดย Internal
ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง ๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานถูกนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ ๒) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
สามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ภายในหน่ ว ยงาน โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้ อ ยละ
81.02 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ
62.05 และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่า
คะแนน Internal และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกันโดย Internal ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่อง

- ๑๙

-

๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีการดาเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจ และ ๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 76.68 ประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External)
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.65 โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.41 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 68.82 และข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External
และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกันโดย External ได้คะแนนต่ากว่าในเรื่องเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ
- ความเป็ นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.89
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 65.77 และ
ข้อมูลเอกสาร/หลั กฐานเชิงประจั กษ์ (Evidence-Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็ นได้ว่าคะแนน
External และ Evidence – Based ไม่ ส อดคล้ อ งกั น โดย External ได้ ค ะแนนต่ ากว่ า ในเรื่ อ ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5.2) คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.71 ซึ่งเป็นคะแนน
จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับ 62.73
- การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 76.99
- คุณธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับ 66.33
- การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้คะแนนเท่ากับ 72.78

- ๒๐

-

7. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรทำงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
7.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินเชิงภำพลักษณ์ (Perception - Based)
โดยการวิ เ คราะห์ ดั ช นี แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น จุ ด บกพร่ อ งจากข้ อ ค าถามการประเมิ น
เชิงภาพลักษณ์ (Perception-Based) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมีจานวน 4 ดัชนี ได้แก่
แหล่งข้อมูล
IIT
EIT

-

ตัวชีวัดที่ต้อง
ปรับปรุง
การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ดัชนีความพร้อม
รับผิด



-

ความพร้อม
รับผิด

ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร



-

การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
ในหน่วยงาน

ดัชนีคุณธรรมการ
ทางานในหน่วยงาน



-

คุณธรรมในการ
บริหารงาน

ดัชนีที่บกพร่อง
ดัชนีความโปร่งใส

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
1) หน่วยงานควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) หน่วยงานควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
หน่ ว ยงานควรมี ม าตรการที่ เ หมาะสมในการ
จัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑) หน่วยงานควรจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
สามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ควรมีการตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑)หน่ ว ยงานควรมี ร ะบบการธ ารงรั ก ษาคนดี
คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่าง
จงรักภักดี
๒) ดารงตาแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงาน
ควรมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กาหนด
เป้าหมาย ติดตาม ให้คาแนะนา และร่วม
แก้ไขปัญหา ในงานที่ได้มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ

- ๒๑

-

7.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ประเด็น ส าคัญที่ห น่ว ยงานจะต้องปรับปรุงดาเนินงานตามแบบประเมินหลั กฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มี 3 ประเด็น ดังนี้
EBIT ที่บกพร่อง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

EB 6 หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1) หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
2) หน่วยงานควรมีการนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
EB 8 หน่วยงานมีการดาเนินการ หน่วยงานควรมีรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ
EB 9 หน่วยงานมีการดาเนินการ หน่วยงานควรมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน

_______________……________________

