
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคณุธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินการของหนวยงานภาครฐั 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หนวยงาน สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ ตระหนักให

หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมิน คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity   and   Transparency Assessment :   ITA) และถูก

กำหนดเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

2564) ซึ่งถือวาเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่ว ประเทศจะตองด าเนินการ โดยมุงหวัง

ใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 10 ตัวช้ีวัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 เครื่องมือ แบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT), แบบตรวจการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

 

 

 



3. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั 

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ตัวชี้วดัที ่1 การปฏิบัตหินาที ่ 76.95 

ตัวชี้วดัที ่2 การใชงบประมาณ 70.27 

ตัวชี้วดัที ่3 การใชอำนาจ 73.10 

ตัวชี้วดัที ่4 การใชทรัพยสินของราชการ 71.10 

ตัวชี้วดัที ่5 การแกไขปญหาการทจุริต 67.23 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วดัที ่6 คุณภาพการดำเนนิงาน 85.03 

ตัวชี้วดัที ่7 ประสทิธภิาพการสื่อสาร 70.89 

ตัวชี้วดัที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 77.94 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ตัวชี้วดัที ่9 การเปดเผยขอมูล 94.64 

ตัวชี้วดัที ่10 การปองกันการทุจริต 85.71 

คะแนนเฉลี่ย 80.98 

ระดับผลการประเมิน B 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน ของสถาบันเทคโนโลยี

ปองกันประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. การวิเคราะหขอมูล 

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมไดคะแนน 80.98 อยูในระดับ B ผลการประเมินจำแนก ตามตัวช้ีวัด 

พบวา ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนเฉลีย่สูงสุด คือ ตัวชี้วดัที่ 9 การเปดเผยขอมูล มีระดับคะแนน 94.64 ตัวช้ีวัดที่มี 

คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทจุริต มีระดับคะแนน 67.23 

ทั้งน้ี สำนักงาน ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 

ดังน้ี 

หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับพอใช (Fair) ช้ีใหเห็นวาแมผูมสีวนไดสวนเสียภายในจะเช่ือมั่นในการ

ดำเนินงานวาเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของสวนราชการอยูบาง แตมี

บุคลากรสวนหน่ึงที่สะทอนปญหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับความโปรงใสในการดำเนินงาน และความทุมเทใหกับการ

ทำงานอยางเต็มความสามารถ และยังไมมปีระสิทธิภาพในการใชงบประมาณมากนัก  ในขณะทีก่ารใชอำนาจของ

ผูบริหารยังไมสามารถสรางการยอมรับใหเกดิฉันทามติรวมกันไดวาเปนไปดวยความยุติธรรม ดังน้ัน สิ่งที่ควรเปน

ประเด็นการพัฒนา คือ 1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม 2) การสรางการรับรู

เกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำป และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ 3) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมีมาตรการ

คุมครองผูรองเรียนใหเปนความลับ     

ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good) ช้ีใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมคีวามเช่ือมั่นใน

คุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว  โดยมีการให

ขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ 

และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็

ดี สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอยางเขมขนมากขึ้น 

คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย นอกจากน้ี ควร พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการ

ของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการ

ดำเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานใหดีขึ้น  

หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ 

ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพรขอมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ

หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได  ทัง้น้ี หากหนวยงานวาง



แผนการดำเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุด

ขอมูลดานการบริหารงาน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่พบวายังไมเผยแพรเปนปจจุบันมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดอ่ืนๆ  นาจะ

ทำใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล 

 

2. ขอบกพรองและขอเสนอแนะในการพฒันา/ปรบัปรงุ 

แนวทางการปรับปรุง IIT  
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน 
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ 
ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอย
เพียงใด  

71.07   

 
โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด  72.87 

 
 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด  69.27 ตรวจสอบปญหาและอุปสรรคที่ทำใหการ
บริการลาชาเพ่ือหาทางแกไข  

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน 
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว 
ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการ
สวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

64.91   

 
บุคลากรในหนวยงานของทาน 
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว 
ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการ
สวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

64.91 เนนย้ำใหบุคลากรใหบริการอยางเทาเทียม 
หรือใหบริการกับบุคคลทั่วไปใหรวดเร็ว
เสมือนบุคคลทีรู่จัก 

 
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นดังตอไปน้ี อยางไร  

66.93   

 
มุงผลสำเร็จของงาน  78.89 เนนย้ำใหมองถึงเปาหมายของการปฏิบัติงาน

อยางถูกตองมากกวาขั้นตอนที่ไมจำเปน  
ใหความสำคญักับงานมากกวาธุระ
สวนตัว  

69.8 มีมาตรการใหแนใจวามีเจาหนาที่พรอม
ใหบริการตลอดเวลา  

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง  

52.11 สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบในการทำงาน 
สรางวัฒนธรรมการแกไขใชลงโทษ เพ่ือให
เจาหนาที่มุงที่จะแกไขความผิดพลาดมากกวา
การลงโทษ 



 
I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการ
เรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม  

84.24   

 
เงิน 90.91 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน

การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

ทรัพยสิน  89.09 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน
การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงิน
ได เชน การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปนตน  

72.73 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน
การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง 
ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
รับสิ่งดังตอไปน้ี นอกเหนือจากการรับ
โดยธรรมจรรยา หรือไม  

87.27   

 
เงิน 92.73 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน

การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

ทรัพยสิน 92.73 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน
การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงิน
ได เชน การลดราคา หรือรับความ
บันเทิง เปนตน  

76.36 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน
การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน 



 
I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มี
การใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธ
ที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม  

87.27   

 
เงิน 90.91 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน

การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

ทรัพยสิน 89.09 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน
การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงิน
ได เชน การลดราคา หรือรับความ
บันเทิง เปนตน  

81.82 เนนย้ำถึงขั้นตอนและกฎระเบียบที่ปองกัน
การรับผลประโยชน รวมถึงสงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักในการไม
เรียกรับผลประโยชน  

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจำปของหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด  

69.82   

 
ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจำปของหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด  

69.82 เปดชองทางและกระตุนใหเกิดการรับรู
แผนการใชจายงบประมาณใหมากขึ้น 

 
I8 หนวยงานของทาน ใชจาย
งบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น
ดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

66.1   

 
คุมคา  64.27 ช้ีแจงการใชจายงบประมาณและแผน

งบประมาณใหกับเจาหนาที่ไดรับทราบใหมาก
ขึ้น และเนนย้ำกับหนวยที่เกี่ยวของในการ
ตรวจสอบและวิเคราะหงบประมาณเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ
งบประมาณที่ต้ังไว  

67.93 ช้ีแจงการใชจายงบประมาณและแผน
งบประมาณใหกับเจาหนาที่ไดรับทราบใหมาก
ขึ้น และเนนย้ำกับหนวยที่เกี่ยวของในการ



ตรวจสอบและวิเคราะหงบประมาณเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
I9 หนวยงานของทาน ใชจาย
งบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม 
หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด  

74.62   

 
หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ
เพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก
พอง มากนอยเพียงใด  

74.62 ใหผูที่เกี่ยวของมีการช่ือแจงงบประมาณอยาง
ตอเน่ือง โดยช้ีแจงใหงายตอความเขาใจ และ
เปดโอกาสใหเจาหนาที่เขาถึงและซักถาม
ขอมูลงบประมาณไดตลอดเวลา  

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มี
การเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คา
ทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือ
คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  

72.84   

 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
เบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทำงาน
ลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรอืคา
เดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด  

72.84 เนนย้ำถึงระบบตรวจสอบการเบิกตาง ๆ และ
มีชองทางใหมีการรองเรียนในกรณีที่พบความ
ผิดปกติ 

 
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัด
จาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังตอไปน้ี มากนอย
เพียงใด  

73.74   

 
โปรงใส ตรวจสอบได  75.87 ตรวจสอบและวิเคราะหกฎระเบียบที่มีอยูใน

ปจจุบันวาเพียงพอหรือไม รวมถึงแกไขถาพบ
ชองโหว และสงเสริมใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ปฎิบัติหนาที่อยางปรงใส  

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใด
รายหน่ึง  

71.6 ตรวจสอบและวิเคราะหกฎระเบียบที่มีอยูใน
ปจจุบันวาเพียงพอหรือไม รวมถึงแกไขถาพบ
ชองโหว และสงเสริมใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ปฎิบัติหนาที่อยางปรงใส  

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสให
ทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

64.49   

 
สอบถาม 67.31 สรางชองทางในการสอบถามและตอบขอ

สงสัยเกี่ยวกับงบประมาณ 



 
ทักทวง  61.87 สงเสริมใหเจาหนาที่สามารถทักทวงและแจง

ขอหวงกังวลเกี่ยวกับงบประมาณไดโดยการ
สรางชองทางตาง ๆ ทีส่ะดวกและรวดเร็วขึ้น  

รองเรียน  64.29 สรางชองทางในการรองเรียนที่สามารถ
ปกปองผูรองเรียนและทำใหการรองเรียนน้ัน
เห็นผลไดจริง  

I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมาย
งานแกทานอยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด  

69.82   

 
ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงาน
แกทานอยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด  

69.82 เนนย้ำและเปดโอกาสใหเจาหนาที่แสงความ
คิดเห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ
และขั้นตอนในการมอบหมายงาน  

I14 ทานไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน มากนอยเพียงใด  

69.8   

 
ทานไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน มากนอยเพียงใด  

69.8 ช้ีแจงเกณฑการประเมินใหรบัทราบอยาง
ชัดเจนอีกครั้ง รวมถึงเปดโอกาสใหมีการ
เสนอแนะขอคดิเห็นในการปรับปรุงเกณฑการ
ประเมิน  

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการ
คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอย
เพียงใด  

58.89   

 
ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผู
เขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปน
ธรรม มากนอยเพียงใด  

58.89 ช้ีแจงการคัดเลือกผูที่ไดรับเลอืกไปดูงานวามี
หลักเกณฑอะไรบาง 

 
I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่ง
การใหทานทำธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด  

87.31   

 
ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการให
ทานทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา 
มากนอยเพียงใด  

87.31 เนนย้ำและเปดโอกาสใหเจาหนาที่แสงความ
คิดเห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ
และขั้นตอนในการมอบหมายงาน 



 
I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่ง
การใหทานทำในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมี
ความเสีย่งตอการทุจริต มากนอย
เพียงใด  

84.29   

 
ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการให
ทานทำในสิ่งทีไ่มถูกตองหรือมีความ
เสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด  

84.29 เนนย้ำและเปดโอกาสใหเจาหนาที่แสงความ
คิดเห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงระเบียบ
และขั้นตอนในการมอบหมายงาน  

I18 การบริหารงานบุคคลของ
หนวยงานของทาน มีลักษณะ
ดังตอไปน้ี มากนอยเพียงใด  

68.52   

 
ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ  58.82 เนนย้ำถึงกฎระเบียบที่ควบุคมการใชอำนาจ 

รวมถึงสรางชองทางการรองเรียนในกรณีที่
เจาหนาที่พบการแทรกแทรงการใชอำนาจ  

มีการซื้อขายตำแหนง  86.75 เนนย้ำถึงกฎระเบียบที่ควบุคมการใชอำนาจ 
รวมถึงสรางชองทางการรองเรียนในกรณีที่
เจาหนาที่พบการซื้อขายตำแหนงหรือการเอ้ือ
ผลประโยชนที่ไมโปรงใส  

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง  59.98 สรางชองทางการรองเรียนในกรณีที่เจาหนาที่
พบวามีการบริหารงานที่เอ้ือประโยชนตอพวก
พอง  

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มี
การเอาทรัพยสินของราชการไปเปน
ของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวก
พอง มากนอยเพียงใด  

78.84   

 
บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
เอาทรัพยสินของราชการไปเปนของ
สวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรอืพวกพอง 
มากนอยเพียงใด  

78.84 เนนย้ำและเปดโอกาสใหมีการแสดงความเห็น
ถึงการปรับปรุงระเบียบของการปองกันการ
นำทรัพยสินของสถาบันไปใชสวนตัว 

 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของทาน มีความสะดวก 
มากนอยเพียงใด  

58.91   

 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน
ของราชการไปใชปฏิบัติงานใน

58.91 กำหนดระเบียบและชองทางในการขอยืม
ทรัพยสินใหชัดเจน 



หนวยงานของทาน มีความสะดวก มาก
นอยเพียงใด  

 
I21 กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสิน
ของราชการไปใชปฏบัติงาน บุคลากร
ในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาต
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

72.84   

 
กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของ
ราชการไปใชปฏบัติงาน บุคลากรใน
หนวยงานของทาน มีการขออนุญาต
อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด  

72.84 รางและบังคับใชระเบียบการยืมสินทรัพย 

 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี
การนำทรัพยสินของราชการไปใช โดย
ไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก
หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  

86.13   

 
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ
นำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมได
ขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงาน
ของทาน มากนอยเพียงใด  

86.13 รางและบังคับใชระเบียบการยืมสินทรัพย 

 
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด  

66.16   

 
ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของ
ทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสนิของ
ราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด  

66.16 เผยแพรขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวของใน
การใชทรัพยสนิของทางราชการ 

 
I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการใชทรพัยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใช
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
มากนอยเพียงใด  

63.73   

 
หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสนิของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใช
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
มากนอยเพียงใด  

63.73 เผยแพรขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวของใน
การใชทรัพยสนิของทางราชการ 



 
I25 ผูบริหารสงูสุดของหนวยงานของ
ทาน ใหความสำคัญกับการตอตานการ
ทุจริต มากนอยเพียงใด  

75.25   

 
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน 
ใหความสำคญักับการตอตานการทุจริต 
มากนอยเพียงใด  

75.25 ใหผูบริหารแสดงเจตจำนงคในการปองกันการ
จุทริตอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

 
I26 หนวยงานของทาน มีการ
ดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม  

78.18   

 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกัน
การทุจริตในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ  

83.64 เปดโอกาสใหเจาหนาที่เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการการปองกัน
การทุจริต  

จัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  

72.73 เปดโอกาสใหเจาหนาที่เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการการปองกัน
การทุจริต  

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของ
ทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด  

62.47   

 
ปญหาการทุจรติในหนวยงานของทาน 
ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด  

62.47 เนนย้ำถึงความต้ังใจจริงในการแกไขปญหา
ทุจริต การเปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวม
ในการสอดสองดูแล และสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนไดโดยไมเปนภัยตอตนเอง  

I28 หนวยงานของทาน มีการ
ดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตใน
หนวยงาน มากนอยเพียงใด  

61.44   

 
เฝาระวังการทุจริต  64.91 เนนย้ำถึงความต้ังใจจริงในการแกไขปญหา

ทุจริต การเปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวม
ในการสอดสองดูแล และสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนไดโดยไมเปนภัยตอตนเอง  

ตรวจสอบการทุจริต  63.65 เนนย้ำถึงความต้ังใจจริงในการแกไขปญหา
ทุจริต การเปดโอกาสใหเจาหนาที่มีสวนรวม
ในการสอดสองดูแล และสามารถแจงเรื่อง
รองเรียนไดโดยไมเปนภัยตอตนเอง  

ลงโทษทางวินัย  55.75 จัดต้ังคณะกรรมการสอบสวนที่เปนธรรมเพ่ือ
นำไปสูการตัดสินที่ถูกตอง 



 
I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการ
ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

66.07   

 
หนวยงานของทาน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการ
ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด  

66.07 เนนย้ำถึงการนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุง
และพัฒนา โดยไมมุงที่การจบัผิด 

 
I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริต
ที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทาน
มีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปน้ี 
อยางไร  

59.99   

 
สามารถรองเรียนและสงหลักฐานได
อยางสะดวก  

70.96 เปดชองทางใหมีการติดตามผลการรองเรียน
ไดสะดวกย่ิงขึ้น  

สามารถติดตามผลการรองเรยีนได  60.56 เปดชองทางใหมีการติดตามผลการรองเรียน
ไดสะดวกย่ิงขึ้น  

มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยาง
ตรงไปตรงมา  

54.51 เนนย้ำและใหความสำคัญถึงกฎระเบียบและ
ความต้ังใจที่นำไปสูการตัดสินและดำเนินการ
อยางเปนธรรม  

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมผีลกระทบ
ตอตนเอง  

53.93 สรางกลไกและความมั่นใจวาการรองเรียนน้ัน
จะไมสงผลเสียตอผูรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปรับปรุง EIT  
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน 
ตามประเด็นดังตอไปน้ี มากนอย
เพียงใด  

86.8   

 
โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด  86.8 สรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่อยางตอเน่ือง และ

เปดโอกาสใหมีการรองเรียนถาบุคคลภายนอก
พบสิ่งผิดปกติโดยไมสงผลกระทบตอ
บุคคลภายนอกผูรองเรียน  

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด  86.8 สรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่อยางตอเน่ือง และ
เปดโอกาสใหมีการรองเรียนถาบุคคลภายนอก
พบสิ่งผิดปกติโดยไมสงผลกระทบตอ
บุคคลภายนอกผูรองเรียน  

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน 
กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด  

79.1   

 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมา
ติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมาก
นอยเพียงใด  

79.1 เนนย้ำใหบุคลากรใหบริการอยางเทาเทียม 
หรือใหบริการกับบุคคลทั่วไปใหรวดเร็วเสมือน
บุคคลที่รูจัก 

 
E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน
ติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือน
ขอมูล มากนอยเพียงใด  

81.27   

 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 
ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย
เพียงใด  

81.27 เนนย้ำการใหขอมูล และจัดทำคูมือหรือ 
Checklist ขอมูลทีแ่ตละหนวยงานตองใหแก
บุคคลภายนอกในแตละครั้ง 

 
E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทาน
เคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน
ติดตอรองขอใหจายหรือใหสิง่
ดังตอไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 

100   



การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 
หรือไม  

 
เงิน 100 สรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่อยางตอเน่ือง และ

เปดโอกาสใหมีการรองเรียนถาบุคคลภายนอก
พบสิ่งผิดปกติโดยไมสงผลกระทบตอ
บุคคลภายนอกผูรองเรียน  

ทรัพยสิน 100 สรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่อยางตอเน่ือง และ
เปดโอกาสใหมีการรองเรียนถาบุคคลภายนอก
พบสิ่งผิดปกติโดยไมสงผลกระทบตอ
บุคคลภายนอกผูรองเรียน  

ประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงิน
ได เชน การลดราคา การใหความ
บันเทิง เปนตน  

100 สรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่อยางตอเน่ือง และ
เปดโอกาสใหมีการรองเรียนถาบุคคลภายนอก
พบสิ่งผิดปกติโดยไมสงผลกระทบตอ
บุคคลภายนอกผูรองเรียน  

E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มาก
นอยเพียงใด  

78   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มาก
นอยเพียงใด  

78 แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจในการดำเนินงาน
โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติเปนที่ต้ัง และเปดโอกาสใหมีการ
รองเรียนถาบุคคลภายนอกพบสิ่งผิดปกติโดย
ไมสงผลกระทบตอบุคคลภายนอกผูรองเรียน  

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่
ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปน้ี มาก
นอยเพียงใด  

76.3   

 
เขาถึงงาย ไมซับซอน  76.87 ปรับปรุงและออกแบบชองทางการเผยแพร

ขอมูลใหมใหงายและสะดวกขึ้น  
มีชองทางหลากหลาย  75.73 เพ่ิมและใชประโยชนจากชองทางที่มีอยูแลวให

เกิดประโยชนในการเผยแพรสูงสุด  
E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
เผยแพรผลงานหรือขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 
มากนอยเพียงใด  

72.43   



 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด  

72.43 เพ่ิมและใชประโยชนจากชองทางที่มีอยูแลวให
เกิดประโยชน 

 
E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทาง
รับฟงคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ 
หรือไม  

73.33   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับ
ฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม  

73.33 เพ่ิมและใชประโยชนจากชองทางที่มีอยูแลวให
เกิดประโยชน 

 
E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจง
และตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน 
มากนอยเพียงใด  

72.37   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจง
และตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน 
มากนอยเพียงใด  

72.37 เพ่ิมและใชประโยชนจากชองทางที่มีอยูแลวให
เกิดประโยชน 

 
E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทาง
ใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม  

60   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผู
มาติดตอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม  

60 เนนย้ำและจัดสรางชองทางในการรองเรียนให
ชัดเจนและเหมาะสม 

 
E11 เจาหนาทีข่องหนวยงานที่ทาน
ติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมาก
นอยเพียงใด  

76.87   

 
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด  

76.87 เนนย้ำหัวใจของการใหบริการ และเปดรับ
ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงในการใหบริหารใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน
ของการปฏิบัติงานสูงสุด  

E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

74.67   



ดำเนินงาน/การใหบริการดีขึน้ มาก
นอยเพียงใด  

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/
การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด  

74.67 เนนย้ำหัวใจของการใหบริการ และเปดรับ
ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงขั้นตอนในการให
บริหาร  

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำ
เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม  

90   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำ
เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม  

90 เปดโอกาสใหมีการเสนอแนะขอคิดเห็น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใชได 

 
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปด
โอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู
มีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น 
มากนอยเพียงใด  

73.5   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มาก
นอยเพียงใด  

73.5 ปรับปรุงและออกแบบชองทางการแสดงความ
คิดเห็นหรือการแนะนำการปฏิบัติงานจาก
บุคคลภายนอกใหชัดเจน 

 
E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ 
ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอย
เพียงใด  

74.67   

 
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมี
ความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด  

74.67 สงเสริมและปลูกจิตสำนึกดานความโปรงใส
และการปองกันการทุจริต เปดใหเสนอแนะ
ขอคิดเห็นในการปรับปรุงกฎระเบียบและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหความ
มั่นใจในการใชชองทางรองเรียนถาพบการ
ทุจริต 



 


