มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564
1. ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และ
ตอบสนองต่อประชาชนให้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมิน ITA ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายหรือส่วนหนึ่งของ
นโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ,แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน 2563) ,แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้ แนวทางและเครื ่ องมื อการประเมิ น ตามที ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (สำนั ก งาน ป.ป.ช.) กำหนด และตั ้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบออนไลน์ โดยออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment System : ITAS) เพื่อใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและมีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสารธารณะ ซี่งการประเมิน
ITA ในรูปแบบปัจจุบันได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการ
ดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับของโปร่งใสขององค์กรของรัฐเป็นอย่างมากและครอบคลุ ม
หน่วยงานภาครัฐไปทั่วประเทศ
2. การประเมิน ITA 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมิน ITA ได้มีขอบเขตการประเมินครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์กรศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น
8,300 หน่วยงาน จำแนกเป็น 17 กลุ่ม โดยที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ได้รับการจัดเป็นองค์การมหาชน
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อยู่ในกลุ่มองค์การมหาชน จำนวน 55 หน่วยงาน
ระเบียบวิธีการประเมิน ITA 2564 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง
จากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยกำหนดแหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินหน่วยงาน 3 แหล่ง ได้แก่

-21. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานให้กับหน่วยงานเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวน
ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่เคยมารับ บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้น มา
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน
3. เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ โดยผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ รับรองความถู กต้อง และอนุมัติข้อมูลเพื่อให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากที่สุด
ตัวชี้วัดและเครื่องมือในการประเมิน ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ
เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. แบบวั ด การรั บ รู ้ ข องผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายใน ( Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1-5) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ , ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
, ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ , ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวั ด การรั บ รู ้ ข องผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 6-8) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน , ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้ว ัด (ตัวชี้ว ัดที่ 9-10) ได้แก่ ตัวชี้ว ัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต)

-3หลักเกณฑ์การประเมินผล ประมวลผลคะแนนตามขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้
คะแนน
คะแนนข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ
คะแนนรวม

แบบ IIT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถาม คะแนนของข้อคำถาม
จากผู้ตอบทุกคน
จากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ ในแบบสำรวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน
(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน

ระดับ

95.00 – 100.00

AA

85.00 - 94.99

A

75.00 - 84.99

B

65.00 - 74.99

C

55.00 - 64.99

D

50.00 - 54.99

E

0.00 - 49.99

F

3. ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของ สทบ. ประจำปี 2564
สรุปผลคะแนนภาพรวม 88.8 คะแนน มีระดับผลการประเมิน A (ช่วงคะแนน 85.00 – 94.99 คะแนน)
อยู่ในลำดับที่ 53 จากหน่วยงานในกลุ่มองค์การมหาชนทั้งหมดที่ได้รับการประเมินจำนวน 55 หน่วยงาน ทั้งนี้
จากเป้าหมาย "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
2564" ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน (ระดับ A)
ขึ้นไป พบว่าผลคะแนนการประเมินของ สทบ. จาก 3 แบบวัด (10 ตัวชี้วัด) มีผลคะแนนรายการแบบวัดและ
ตัวชี้วัดดังนี้

-4แบบวัด – ตัวชี้วัด
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
: มีผู้ตอบแบบวัดฯ จำนวน 202 คน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
: มีผู้ตอบแบบวัดฯ จำนวน 136 คน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

คะแนน
81.00

ระดับ
B

89.97
76.11
83.07
80.83
75.01
81.67

A
B
B
B
B
B

84.15
82.63
78.22
100.00
100.00
100.00

B
B
B
AA
AA
AA

4. ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 88.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยมีผลการประเมิน อยู่ในระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือ
เปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมาย
ได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
ทั้งนี้ จากรายงานผลการประเมิน ITA 2564 ข้างต้น ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
1. แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน
การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดหากเกิดข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากบุคลกรใน
หน่วยงานมากขึ้น

-51.2 การใช้งบประมาณ ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยการเพิ่มให้มีการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน พร้อมทั้งเพิ่มกลไกการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบียนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.3 การใช้อำนาจ ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
พัฒนาการกระบวนการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์ส ิน ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานภายในหน่ว ยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ ยวกับ
แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และ
สร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริตตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียนหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
เพิม่ มาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย
อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยต้องให้ความสำคัญกับ
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้ บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้
2.1 คุณภาพการดำเนินงาน ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
และเพิ่มช่องทางหลากหลายมากขึ้น เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริหารที่ดีขึ้ น
กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มมาตรการการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.2 ประสิทธิภ าพการสื่อสาร ส่ งเสริมการเผยแพร่ผ ลงานหรือข้อมูล ที่ส าธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
2.3 การปรับปรุงระบบการทำงาน ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้โปร่งใสมากขึ้น
5. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564
จากผลการประเมิน ITA ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประจำปี 2564
พบว่า คะแนนการประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนน 100 คะแนน ซึ่งมีคะแนนการ
ประเมินผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ส่วนคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ได้คะแนน 81.00 คะแนน และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน
81.67 คะแนน ซึ่งมีคะแนนการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย โดยสามารถวิเคราะห์ เป็นรายตัวชี้วัด และ
ประเด็นการประเมินแต่ละตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการ
ประเมินที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนนเฉลี่ย 89.97 คะแนน (ระดับ A) จากผลคะแนนเฉลี่ยของผลคะแนน
เฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น ดังนี้

-6ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

I1
I2
I3

การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
พฤติ ก รรมในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากรตามประเด็ น มุ ่ ง ผลสำเร็ จ ของงาน ให้
ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในความผิดพลาด
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ โดยไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินประโยชน์
อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
การไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบัน เทิง เป็นต้น นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้ กัน
ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒ นธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
การงดเว้น การให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวย
ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต

I4
I5

I6

ผลคะแนน
ปี 2564

80.75
84.76
82.25
98.35
97.36

96.37

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ แล้วปรากฏคะแนนสรุปจากที่บุคลากร
ในหน่วยงานได้แสดงการรับรู้ในประเด็นที่มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ข้อ I4 ข้อ I5 และข้อ I6 แสดง
ให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานไม่มีการเรียกรั บเงิน ทรัพย์สินและประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตและการให้บริการ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล
ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม รวมถึงบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิ น ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต สำหรับประเด็นที่มผี ลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ ข้อ I1
ข้อ I2 และข้อ I3 แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่ อ
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการให้บริการที่ไม่เท่าเทียม มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่
ไม่มุ่งผลสำเร็จของงานโดยให้ความสำคัญกับธุระส่วนตัวมากกว่าการสำคัญกับงาน รวมถึงไม่พร้อมรับผิดชอบ
ในความผิดพลาดที่เกิดจากตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ผลคะแนนเฉลี่ย 76.11 คะแนน (ระดับ C) จากผลคะแนนเฉลี่ยของผลคะแนน
เฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

I7
I8

ประเด็นการประเมิน

การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในประเด็นความคุ้มค่า และการไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว้
I9 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ที่ไม่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
I10 การเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ไม่เป็นเท็จ

ผลคะแนน
ปี 2564

52.85
79.91
88.34
89.17

-7ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

I11 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ของหน่วยงาน ในประเด็นความ
โปร่ ง ใส การตรวจสอบได้ และการไม่ เ อื ้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ผ ู ้ ป ระกอบการรายใด
รายหนึ่ง
I12 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน

ผลคะแนน
ปี 2564

82.23
64.16

เมื่อวิเคราะห์ผ ลคะแนนตัว ชี้ว ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ แล้ว ปรากฏคะแนนสรุปจากที่
บุคลากรในหน่วยงานได้แสดงการรับรู้ในประเด็น ที่มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ข้อ I9 และข้อ I10
แสดงให้เห็นว่าบุคลาการมีการรับรู้เรื่องการใช้งบประมาณที่ไม่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง และ
มีการเบิกจ่ายเงิน อย่างถูกต้ อง เช่น ค่าทำงานล่ว งเวาลา ค่าวัส ดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางที่ไม่เป็ น เท็ จ
ส่ ว นประเด็ น ที ่ ม ี ผ ลคะแนนน้ อ ยกว่ า 85 คะแนน ได้ แ ก่ ข้ อ I7 ข้ อ I8 ข้ อ I11 ข้ อ I11 และข้ อ I12
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรขาดการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรู้สึกว่ามีข้อจำกัดในการ
ร้องเรีย น ทักท้ว ง สอบถาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานคำนึงถึงความคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการจัดซื้อจัด
จ้างการจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ผลคะแนนเฉลี่ย 83.07 คะแนน (ระดับ B) จากผลคะแนนเฉลี่ยของผลคะแนน
เฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

I13 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
I14 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
I15 ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม
I16 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการให้ทำธุระส่วนตัว
I17 ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ที่ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขาย
ตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ผลคะแนน
ปี 2564

78.02
75.87
70.09
92.13
95.57
86.75

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ แล้วปรากฏคะแนนสรุปจากที่บุคลากร
ในหน่วยงานได้แสดงการรับรู้ในประเด็นที่มี ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ข้อ I16 ข้อ I17 และข้อ I18
แสดงให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่สั่งการให้ทำธุระส่วนตัว และไม่สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต และงานบริหารบุคคลไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจในการซื้อขายตำแหน่งและไม่
เอื้ออำนวยให้กลุ่มหรือพวกพ้อง สำหรับประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ ข้อ I13 ข้อ I14
และข้อ I15 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาของตนมีความไม่เป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง การคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม

-8ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลคะแนนเฉลี่ย 80.83 คะแนน (ระดับ B) จากผลคะแนนเฉลี่ย
ของผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

I19 การไม่เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือไม่นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
I20 ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน
I21 การขออนุญาตอย่างถูกต้องของบุคลากรในหน่วยงานในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
I22 การไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง
I23 การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ถูกต้อง
I24 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ผลคะแนน
ปี 2564

93.28
67.98
80.34
94.91
72.10
76.38

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แล้วปรากฏคะแนนสรุป
จากที่บ ุคลากรในหน่วยงานได้แสดงการรับรู้ในประเด็นที่มี ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ข้อ I19 และ ข้อ I22
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานนำทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่นำไปเป็นของส่วนตัว หรือให้กลุ่มพวกพ้อง
รวมทั้งไม่ได้ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
สำหรับประเด็นที่มผี ลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ ข้อ I20 ข้อ I21 ข้อ I23 และข้อ I24 แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรในขั้นตอนการขออนุญาต และไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความกังวลในประเด็น การกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนเฉลี่ย 75.01 คะแนน (ระดับ B) จากผลคะแนนเฉลี่ยของผล
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

I25 การให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
I26 การทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
I27 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
I28 การดำเนินการเผ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
I29 การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
I30 ความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็น ความสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก ความสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง กรณี
พบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน

ผลคะแนน
ปี 2564

78.82
83.91
67.43
72.28
76.35
71.27

-9เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต แล้วปรากฏคะแนนสรุปจากที่
บุคลากรในหน่วยงานได้แสดงการรับรู้ในประเด็นข้อ I25 ข้อ I26 ข้อ I27 ข้อ I28 ข้อ I29 และข้อ I30 มีผล
คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน แสดงว่า บุคลากรได้รับรู้ถึงการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้ องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
มี บ ุคลากรบางส่ว นยังเห็น ว่า ผู้บริห ารสูงสุดของหน่ว ยงานมี การให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
ในระดับที่น้อย และการแก้ไขปัญหาการทุจริ ตในหน่วยงานรวมถึงการดำเนินการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อมีการทุจริต ตลอดจนการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานยังไม่ดีนัก โดยบุคลากรจำนวนหนึ่ง ขาดความมั่นใจว่า
จะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งผลกระทบและความปลอดภัยต่อตนเอง และสะท้อนข้อจำกัดใน
การร้องเรียน การส่งหลักฐาน และการติดตามผลการร้องเรียน
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ผลคะแนนเฉลี่ย 84.15 คะแนน (ระดับ B) จากผลคะแนนเฉลี่ยของผล
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

E1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
E2 ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อ
E3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือน ของเจ้าหน้าที่
E4 การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ ของเจ้าหน้าที่โดยไม่เรียกรับเงิน
ทรัพย์สินประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
E5 มีการดำเนินงานของหน่วยงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก

ผลคะแนน
ปี 2564

76.75
82.74
80.26
96.81
84.21

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน แล้วปรากฏคะแนนสรุปจากที่
ผู้รับบริการได้แสดงการรับรู้ในประเด็นที่มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ข้อ E4 แสดงให้เห็นว่า ในรอบปี
ที่ผ่านมา บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ โดยไม่เรียกรับเงินทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ
ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น สำหรับประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า
85 คะแนน ได้แก่ ข้อ E1 ข้อ E2 ข้อ E3 และข้อ E5 แสดงให้เห็นว่า ยังมีบุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ให้บ ริการไม่เป็น ไปตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด และการให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เท่าเทียม
นอกจากนี้สะท้อนให้เห็นความคาดหวังของผู้รับบริการที่ต้องการให้หน่วยงานมีการพัฒนาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ให้บริการ รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม

- 10 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลคะแนนเฉลี่ย 82.63 คะแนน (ระดับ B) จากผลคะแนนเฉลี่ยของผล
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

ประเด็นการประเมิน

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
E7 ความชัดเจนของข้อมูลหรือผลงานที่หน่วยงานเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ
E8 ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน
E9 การชี้แจงและตอบคำถามอย่างชัดเจนของหน่วยงาน เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน
E10 ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ผลคะแนน
ปี 2564

73.18
75.88
94.85
80.26
88.97

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร แล้วปรากฏคะแนนสรุปจาก
ที ่ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก ารได้ แ สดงการรั บ รู ้ ใ นประเด็ น ที ่ มี ผลคะแนน 85 คะแนนขึ ้ น ไป ได้ แ ก่ ข้ อ E8 และ
ข้อ E10 แสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงช่องทางการรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน และสามารถมีช่องทางให้ผู้ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้ สำหรับประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ ข้อ E6 ข้อ E7 และ ข้อ E9 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าข้อมูลหรือผลงานที่หน่วยงานเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบยังไม่มีความความชัดเจนพอ และ
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานหน่วยงานการชี้แจงและตอบคำถามได้ไม่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่ต้องการให้หน่วยงานได้พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลให้มีการเข้าถึงง่าย ลดความ
ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึน้ ที่สำคัญต้องมีความชัดเจนของข้อมูลที่หน่วยงานสามารถเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ผลคะแนนเฉลี่ย 78.22 คะแนน (ระดับ B) จากผลคะแนนเฉลี่ย
ของผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้
ข้อที่

E11
E12
E13
E14

ประเด็นการประเมิน

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นของเจ้าหน้าที่
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
E15 การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ผลคะแนน
ปี 2564

76.64
74.67
93.38
69.53
76.88

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน แล้วปรากฏคะแนนสรุป
จากที่ผู้รับบริการได้แสดงการรับรู้ในประเด็นที่มี ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ได้แก่ ข้อ E13 แสดงให้เห็นว่า
เทคโนโลยีที่หน่วยงานนำมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ
สำหรับประเด็นที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน ได้แก่ ข้อ E11 ข้อ E12 ข้อ E14 และข้อ E15 สะท้อน
ให้เห็นความคาดหวังของผู้รับบริการที่ต้องการให้หน่วยงานปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้นทั้งในเรื่องคุณภาพ

- 11 การปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/การให้บริการ และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ สทบ.
ประจำปี 2564 สามารถจัดกลุ่มประเด็นตัวชี้วัดที่ มีผลคะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งจะต้องปรับปรุงการ
ดำเนินการ รวมถึง ประเด็นตัวชี้วัดที่ มีผลคะแนนสูงกว่า 85 คะแนน ซึ่งจะต้องพัฒนาการดำเนินการให้ดี
ยิ่งขึ้นไป ตามลักษณะกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องได้ดังนี้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
I1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
I2 การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
I3 พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประเด็นมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในความผิดพลาด
E1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
E2 ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อ
E3 การให้ข้อมูล/การดำเนินการ/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือน
E11 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นของเจ้าหน้าที่
การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
I13 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
I14 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
I15 ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
I12 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน
E14 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
การบริหารงาน ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
I8
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในประเด็นความคุ้มค่า และการไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้
I11 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ของหน่วยงาน ในประเด็นความโปร่งใส
การตรวจสอบได้ และการไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I20 ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
I21 การขออนุญาตอย่างถูกต้องของบุคลากรในหน่วยงานในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน
I24 การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

- 12 E5
E12
E15

มีการดำเนินงานของหน่วยงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
การปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

การแก้ปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
I25 การให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
I26 การทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
I27 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
I28 การดำเนินการเผ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
I29 การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
I30 ความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็น ความสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ความสามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และความมั่นใจว่า
จะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง กรณีพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การสื่อสารภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
I7 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
I23 การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ถูกต้อง
การสื่อสารกับภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นตัวชี้วัดดังนี้
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
E7 ความชัดเจนของข้อมูลหรือผลงานที่หน่วยงานเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ
E9 การชี้แจงและตอบคำถามอย่างชัดเจนของหน่วยงาน เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

- 17 6.การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมกันทั้งผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
2) พฤติ ก รรมในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของบุ ค ลากร ตามประเด็ น
มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อม
รับผิดชอบในความผิดพลาด
3) การให้ข้อมูล/การดำเนินการ/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินการ/มาตรการ/โครงการ

หน่วยงาน

1) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการแก่ผู้มา - ฝ่าย/สำนัก
ติ ด ต่ อ โดยปรั บ ปรุ ง และกำหนดขั ้ น ตอน ระยะเวลา และ - งานบริ ห ารทรั พ ยากร
ผู้รับผิดชอบดำเนินงานอย่างชัดเจนตามระเบียบปฏิบัต ิและ บุคคล สำนักผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติใช้อย่าง
เท่าเทียมกัน
2) จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ สทบ. หลักสูตร ดังนี้
2.1) การพั ฒ นาสมรรถนะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ มุ่งผลสำเร็จของงาน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และตระหนักถึงความสำคัญใน
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2.2) การพัฒนาคุณภาพให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
แก่ผู้มาติดต่อ
3) การจัดทำการประเมินผลการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ

การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาและการบริหารงานบุคคล
๑) กำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระงานที่มอบหมาย
1) ความเป็นธรรมในการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
2) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน และกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ
ผลงานอย่างถูกต้อง

- สำนักผู้บริหาร

- 18 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการดำเนินการ/มาตรการ/โครงการ
3) ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลให้
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
เกีย่ วข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน

๒) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้าฝึกอบรม/ศึก ษา
ดูงาน ที่ชัดเจนและเปิดเผย จัดทำพัฒนาแผนการพัฒนาตนเอง
ของผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านรายบุ ค คลให้ ร องรั บ ทั ก ษะความสนใจใน
เส้นทางการพัฒนาอาชีพ
3) การคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการและความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาสมรรถนะตามสาย
งานของพนักงาน
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
1) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถาม ทักท้วง
ร้องเรียน) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
๒) การเปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ร ั บ บริ ก าร ผู ้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้
ส่ว นเสีย เข้าไปมีส ่ ว นร่ว มในการปรับ ปรุง พัฒ นาการดำเนิน งาน/
การให้บริการของหน่วยงาน

1) เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานและการตรวจสอบทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงาน รวมทั้งมีโอกาสสอบถามหรือทักท้วง
ข้อสงสัยต่าง ๆ และร้องเรียน
2) เน้นย้ำ กำชับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- สำนักผู้บริหารดำเนินการ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่าย
สั ม พั น ธ์ ด ำเนิ น การกั บ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การบริหารงาน
1) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในประเด็นความคุ้มค่า 1) จั ด ทำสรุ ป รายงานผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณตามแผน - ฝ่าย/สำนัก
และการไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
- งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักผู้บริหาร

- 19 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
2) การดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานโดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
3) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน ให้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
มากขึ้น
4) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ของ
หน่วยงาน ในประเด็นความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และการไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
5) การขออนุญาตอย่างถูกต้องของบุคลากร และความสะดวกใน
การขออนุญาตอย่างถูกต้องในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน
6) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
การแก้ปัญหาการทุจริต
1) การให้ความสำคัญกับ การต่อต้านการทุจริตของผู้บริ ห าร
สูงสุดของหน่วยงาน
2) การทบทวนนโยบายหรื อ มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการจัดทำแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
3) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
4) การดำเนินการเผ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต

แนวทางการดำเนินการ/มาตรการ/โครงการ
2) เพิ่มช่องทางการประชาสั มพั นธ์ เปิดเผยข้ อมูลการใช้ จ ่ าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการตรวจรับพัสดุ บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3) จัดให้มีมาตรการเพื่อเน้นย้ำ กำชับการดำเนินการในการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า
4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานตามคู่มือ/
ระเบียบที่กำหนดไว้ ให้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทาง/รูปแบบการ
ขออนุญาต การกำกับ และตรวจสอบให้มีความทันสมัย มีระบบ
การรายงานเป็นรายไตรมาส
5) ประชาสั มพันธ์ ข้อมูล เกี่ยวกับประกาศ/นโยบายการใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงานให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง

หน่วยงาน

1) เน้นย้ำให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนั กถึง - ผู้บริหาร
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ - ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน
การสร้างความเชื่อมั่นกับบุคลากรในหน่วยงานในประเด็นการ
ร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูล การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง
2) จัดประชุมเพื่อทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต
การตรวจสอบและบทลงโทษของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มี
ความชัดเจน ตลอดจน สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง

- 20 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
5) การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน
6) ความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็น ความสามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ความสามารถติดตามผลการร้องเรียน
ได้ ความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และความ
มั ่ น ใจว่ า จะปลอดภั ย และไม่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ตนเอง กรณี พ บเห็ น
แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

แนวทางการดำเนินการ/มาตรการ/โครงการ
3) ออกนโยบายเกี ่ ย วกั บ (1) มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม (2) มาตรการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และ (3)
มาตรการป้องกันการรับสินบน

หน่วยงาน

การสื่อสารภายในหน่วยงาน
1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข อง
หน่วยงาน
2) การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงานที่ถูกต้อง

1) จัดให้มีการรายงานข้อมูลแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ - สำนักผู้บริหาร
ประจำปีของหน่วยงาน และแจ้งเวียนช่องการการเปิดเผยข้อมูล - ฝ่ า ยจั ด การความรู ้ แ ละ
ให้บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง
สารสนเทศ
2) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานทั้ง
ผ่านทางเว็บไซต์หลักของสำนักงานที่ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้ง
การสื่อสารกับภายนอกหน่วยงาน
1) การเผยแพร่ข้อมูล ของหน่ว ยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มี ช่องทางการปฏิสัมพันธ์แบบ Two-way Communication ระหว่าง
หน่ว ยงานและผู้รับบริก ารให้มีช ่องทางรับฟังคำติช ม ความ
ช่องทางหลากหลาย
2) ความชัดเจนของข้อมูลหรือผลงานที่หน่วยงานเผยแพร่ให้ คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่ว ยงาน
สาธารณชนรับทราบ และการชี้แจงตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย รวมถึงการให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
เกี่ยวกับการดำเนินงาน

