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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open 
to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” 2 ประการ คือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชน
ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส
และน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ต่อไป 

กรอบแนวทางการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบด้วยค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 



 
 
 

(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต)  

ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย   
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด
การรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ

ด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี ้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้

อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
นอกจากนี ้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้

ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้



 
 
 

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือ

น าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 



 
 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.24 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ A สามารถจ าแนกรายละเอียด ได้ดังนี้  

1. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนกรายละเอียด
ตามตัวช้ีวัด   
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 
100 รองลงมาตามล าดับ คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.74 ตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.78 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.30 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.51 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.30 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.10 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.58 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.18 และ
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.35 ดังแสดงผลคะแนนตามภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนก
รายละเอียดตามตัวช้ีวัด   

 

 
 
 

 



 
 
 

2. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนกตามเครื่องมือ
ในการประเมิน  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจ าแนกตามเครื่องมือในการ
ประเมิน พบว่า คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 69.10 
คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 93.18 และคะแนนจากข้อมูล
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) เท่ากับร้อยละ 96.40 ดังแสดงผลคะแนนตามภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนกตาม
เครื่องมือในการประเมิน 
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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เครื่องมือการประเมิน ตัวช้ีวัดการประเมิน ตัวช้ีวัดย่อย คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 69.10 30 20.73 
 การใช้งบประมาณ - 

การใช้อ านาจ - 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

คุณภาพการด าเนินงาน - 93.18 30 27.95 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 
การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

- 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

การเปิดเผยข้อมลู ข้อมูลพื้นฐาน 96.40 40 38.56 
การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
การส่งเสริมความโปร่งใส 

การป้องกันการทุจริต การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

ผลการประเมินในภาพรวมของ ปส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 87.24 
(อยู่ในระดับ A) 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จาก 3 แบบ
วัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ แบบวัด OIT  ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ 
e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

 



 
 
 

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยยึดระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม – การคืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ รวมทั้งนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างเต็มที่ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ล าดับที่ ประเด็นข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ แบบวัด 

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการใหญ่ๆ และเปิดเผยข้อมูล
ชัดเจน 

IIT 

2. 1. ผู้บริหารควรมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานมากกว่านี้ มีการตรวจสอบ
ความโปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้องของตน และมีแผนป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่าง
จริงจัง  

IIT 



 
 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ แบบวัด 

3. ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษทางวินัยอย่างรวดเร็วฉับไว เมื่อได้รับการ
ร้องเรียนว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือป้องปรามมิให้เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ประพฤติมิชอบ ทุจริตใน
ทุกๆ กรณี 

3. การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการด าเนินการให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เปิดเผยมีการประกาศให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ 
เป็นมาตรฐานและน ามาใช้อย่างเสมอภาค เพ่ือป้องกันการน ามาใช้ในการจับผิด หรือท าให้
กระบวนการล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 

IIT 

4. ฟ้ืนฟูระบบคุณธรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน IIT 

5. อยากให้จริงจังในการลงโทษผู้ที่ทุจริต เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และจะได้เกรงกลัวต่อการท า
ผิด อยากให้ผู้บริหารมีคุณธรรมในการบริหารราชการงานแผ่นดิน 

IIT 

6. ควรมีการจัดท าการประเมินบุคลากรในหน่วยงานทุกๆ ไตรมาส รวมถึงการรับฟังการแสดง
ความคิดเห็นต่อบุคลากรภายใน ทุกระดับชั้น เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป 

IIT 

7. การทุจริตในหน่วยงานส่วนใหญ่จะท าเป็นกระบวนการ ช่วยเหลือกันปกปิด ช่วยเหลือกันให้
พ้นผิด อยากให้ส านักงาน ป.ป.ช. มีระบบในการลงโทษผู้กระท าผิดแบบถอนรากถอนโคน 
และมีบทลงโทษรุนแรง จะได้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับผู้ที่คิดจะกระท าการทุจริตไม่ให้ท าตามใน
อนาคต 

IIT 

8. การพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง แต่งตั้ง ข้าราชการ IIT 

9. การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการด าเนินการให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เปิดเผยมีการประกาศให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ 
เป็นมาตรฐานและน ามาใช้อย่างเสมอภาค เพ่ือป้องกันการน ามาใช้ในการจับผิด หรือท าให้
กระบวนการล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 

IIT 

10. ควรมีการจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนัก และการกระตุ้นเตือน ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต เป็นระยะและมีความ
ต่อเนื่องโดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าในการสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

IIT 

11. 1. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ความสามารถ
ด้านนิวเคลียร์และรังสีโดยตรงมาบริหารหน่วยงาน ส่วนใหญ่มาเพ่ือกินต าแหน่ง และสร้าง
เครือข่ายพรรคพวกตัวเอง ท าให้มีปัญหาเรื่องการท างานที่ไม่มีการพัฒนาขึ้นเลย นอกจาก
ปัญหาที่ยังค้างคามาเป็นเวลานาน เช่น การก่อสร้างอาคารมาตรวิทยารังสี และเรื่องทุจริต
ของเครือข่ายผู้บริหาร ที่ยังเป็นที่สงสัยของคนภายในส านักงานเอง ควรมีการคัดเลือกผู้ที่จะ
มาบริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และไม่ทุจริต มาบริหารและสะสางปัญหาเก่าๆ

IIT 



 
 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ แบบวัด 

ที่ค้างคาอยู่  
2. เป็นที่น่าสงสัยว่า มีการลาออกของข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานหลายคนในช่วงที่
ผ่านมา เช่น เลขาธิการ รองเลขาธิการ ข้าราชการ ระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งท าให้คิดได้ว่า 
น่าจะมีปัญหาภายในองค์กรที่หนักหนาสาหัส หรือไม่สามารถแก้ไขได้เกิดขึ้น หรือการเข้าไป
พัวพันกับเรื่องทุจริตภายในองค์กรก็เป็นไปได้ จึงควรมีการสืบหาข้อเท็จจริง และแก้ไขต่อไป 

12. ผู้บริหาร มีอ านาจในการตัดสินใจเพียงผู้เดียวมากเกินไป เช่น มีการน าเงินที่ใช้ในการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ที่หักจากทุกคนในหน่วยงานไปไว้ส่วนกลางและผู้บริหารสามารถเพ่ิมให้กับ
ใครก็ได้ , การอนุมัติค าสั่งแต่งตั้งหรือค าสั่งคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหาร (เช่น ระดับอ านวยการ
ต้น) มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลบางคน เนื่องจากมีการยื้อเวลาประกาศรับสมัครเป็น
เวลา ปีกว่าๆ เพื่อรอให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบก่อน ซึ่งผลการตัดสินคัดเลือกก็เป็น
อ านาจของผู้บริหารสูงสุดเพียงผู้เดียว , การไม่แสดงความชัดเจนในเรื่องการใช้สถานที่
ส่วนรวม เช่น สถานที่จอดรถที่เอ้ือให้กับเจ้าหน้าที่บางคนที่ใกล้ชิดผู้บริหาร จนเกิดการ
ร้องเรียน แต่ก็ไม่ได้บังคับใช้จริงจังเป็นธรรมและเท่าเทียม , การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(สร้างอาคาร) ล้มเหลว ท าให้งานล้าช้ามากๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแบกรับภาระและความไม่
สะดวกสบายที่เกิดข้ึน แต่ผู้บริหารไม่มีการเยี่ยวยาหรือดูแลอะไร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการ
จดัซื้อจัดจ้างดังกล่าวก็ล่าช้า ผู้บังคับบัญชาใช้ความสนิทในการบริหารงาน มีการสั่งงาน
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่บางคน โดยไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการตรวจสอบ เป็นการทุจริตเชิง
นโยบายและมีผลให้บุคคลดังกล่าวได้รับการประเมินดีตามไปด้วย ท าให้เกิดสิทธิพิเศษกับ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย เมื่อมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพบเห็นการกระท าผิดหรือไม่ถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวกับโดนตักเตือนแทนที่จะไปตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่ ข้อเสนอคือ ให้มี
การตรวจสอบการใช้อ านาจการตัดสินใจของผู้บริหารมากขึ้น เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนหรือ
ตรวจสอบที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

IIT 

13. ควรมีการส่งเสริมและท าความเข้าใจเรื่องการมีคุณธรรม และโปร่งใสให้มากขึ้น เพราะยังมี
ความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์การ 

IIT 

14. ควรมีการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการมีคุณธรรม และศีลธรรมในหน่วยงาน เพราะการมี
ศีลธรรมย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้บริหาร เป็นผู้มีคุณธรรม และมี
ความโปร่งใส 

IIT 

15. ฟ้ืนฟูระบบคุณธรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน IIT 

16. มีการปรับปรุงแผนให้มีความถูกต้องและทันสมัย มีการด าเนินการและแสดงผลอย่างชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 

IIT 

17. ขอให้เพ่ือนร่วมงานทุกท่านยึดมั่นในแนวทางและอุดมการณ์ปราบปรามการทุจริตให้ดี
ต่อเนื่องสืบไป 

 

IIT 



 
 
 

ล าดับที่ ประเด็นข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ แบบวัด 

18. ไม่ค่อยมีการอบรม หลังโควิดส านักงานน่าจะมีการจัดอบรม เกี่ยวกับกฎหมายรังสี น่าจะมี
การอบรมต่างๆ บ่อยขึ้น 

EIT 

19. ติดต่อไม่ค่อยได้ ค าตอบไม่ค่อยชัดเจน ไม่มีการกระตือรือร้นในการท างาน EIT 

20. ใช้เอกสารเยอะ ข้อมูลควรยื่นผ่านอีเมล ดีกว่า EIT 

21. เรื่องการต่อสัญญาอายุ ในการตรวจสอบล่าช้า ให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ EIT 

 


