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ค ำน ำ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มี จุดมุ่ งหมายที่ จะก่อให้ เกิดการปรับปรุงพัฒนา                      
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่                 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  โดยการประเมินคุณธรรม                    
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มี              
ส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ที่จะส่งผลต่อ
การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) ให้มีคะแนนเพ่ิมขึ้น
น าไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน                       
9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ๓ แบบ ได้แก่ ๑) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal.Integrity.and.Transparency Assessment : IIT) 2) แบบวัดการรับรู้              
ของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยภายนอก  (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ๓ ) แบบตรวจ                  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data.Integrity.and.Transparency Assessment : OIT) ซึ่ งผลคะแนน               
จะสะท้อนให้ เห็นถึงผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                           
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สำรบัญ 
 

      หน้ำ 
 

ค าน า   

สารบัญ   

๑. บทน า            ๑ 

    ๑.๑ ความเป็นมา           ๑ 

    ๑.๒ การพัฒนาการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     ๒ 

    ๑.๓ กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    ๓ 

    ๑.๔ แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     ๔  
        ๑. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล     ๔ 
      ๒. เครื่องมือการประเมิน         ๕ 
       ๓. ตัวชีว้ัดการประเมิน         ๕ 
      ๔. เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน      ๙ 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๐ 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                                               ๑๒ 

๔. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
    ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากส านักงาน ป.ป.ช.                    ๑๕ 

๕. ประเด็นที่ต้องพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                                               ๑๖ 

๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                ๑๗ 
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๑. บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก                    
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่ งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม                           
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  

 ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                   
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓                
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม และที่ผ่ำนมำพบว่ำ 
หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ไปเป็นกรอบ
ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ              
ในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรม 
ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 
นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันในประเด็นที่
อำจเป็นควำมเสี่ยง หรือเป็นช่องทำงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือก่อให้เกิ ดผลประโยชน์                   
ทับซ้อนและสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเท่ำทัน 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้เริ่มด ำเนินกำร                 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ                 
ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำน                  
ของหน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมิน                  
ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำรประเมิน 
เครื่องมือกำรประเมินเกณฑ์กำรประเมิน ระเบียบวิธีกำรประเมิน รวมถึงกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย                       
และหน่วยงำนรับผิดชอบกำรประเมินเช่นเดียวกับกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในปี                   
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ให้ด ำเนินกำรโดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ                
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยจะมีกำรศึกษำทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรประเมิน จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์
ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมควำมโปร่งใส และกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ               
จำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบกำรประเมิน 
รวมไปถึง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญกับ  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐและน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส                     
อย่ำงเคร่งครัด และให้หน่วยงำนก ำกับดูแลส่วนรำชกำรพิจำรณำน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ 
 

 



๒ 

 

๑.๒ กำรพัฒนำกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ศึกษำ
รำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน              
อย่ำงเป็นระบบลดภำระของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเพ่ิมประสิทธิภำพ                    
ของกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุน                      
ต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำง             
ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยได้สังเครำะห์
ผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวทำงกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และได้ศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ                 
กำรออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินควำมโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และกำรทุจริต ทั้งเครื่องมือ             
ของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสำกลเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริต
เชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส                    
จำกหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำร และมุ่งเน้น
กำรร่วมด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวมของประเทศ โดยมีหลักกำรในกำรออกแบบกรอบ
กำรประเมิน ดังนี้ 

 ๑. ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักกำรประเมินที่ดี อันได้แก่ Sensitive Measurable Precise 
Simple and Measurable at Low Cost Practical และ Comparable 

 ๒. ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถำมที่หลำกหลำย ทั้งภำยในและภำยนอก แนวตั้งและแนวรำบ 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำยในที่คละต ำแหน่งตั้งแต่ระดับล่ำงจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริกำรที่เป็นประชำชน
ทั่วโลกจนถึงผู้บริหำรระดับสูง 

 ๓. ITA จะต้องเป็นกำรประเมินทั้งกำรทุจริตทำงตรง (Hard Corruption) กำรทุจริตทำงอ้อม 
(Soft Corruption) และกำรเปลี่ยนแปลงของกำรทุจริตในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกำรประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลง หรือไม่มีเลย 
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตด้วย 

 ๔. ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยำว โดยดัชนีต้องชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
เพ่ือให้องคำพยพในหน่วยงำนมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรพัฒนำหน่วยงำนของตน 

 ๕. ITA จะต้องสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำหน่วยงำนในเชิงบวกมำกกว่ำท ำให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรู้สึก
กังวล 

 ๖. ITA ควรให้แนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนให้กับหน่วยงำนไปในตัว 
 ๗. หน่วยงำนรำชกำรที่ได้เข้ำร่วมกำรประเมิน ได้ประโยชน์จำกกำรประเมิน และน ำผลกำร

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำร
ภำพลักษณ์องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดงให้สังคมและสำธำรณะรับรู้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูล 
และกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของหน่วยงำน
มำกเกินไป รวมทั้งไม่เป็นภำระกับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย 

 
 
 



๓ 

 

๑.๓ กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ ที่ระบุว่ำ “ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน                
ให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ                     
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด” 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่ำง ๆ เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์
ข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพ่ือทบทวนฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐ                  
ที่จะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่ส ำคัญ ได้แก่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง                
กับกำรแบ่งส่วนรำชกำร กฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำนและพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และนอกจำกนี้ ได้ค้นคว้ำข้อมูลจำกภำครัฐที่ เกี่ยวข้องต่ำงๆ เพ่ือก ำหนด                           
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมำกที่สุด โดยมีหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินรวมทั้งสิ้น 
๘,๓๐๑ หน่วยงำน จัดประเภทหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมินออกเป็นกลุ่มได้ ดังนี้  

 

 
 

ภำพที่ ๑ แสดงกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 



๔ 

 

๑.๔ แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีกำรศึกษำ
ทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนำ “ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment System : ITAS)” เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย                 
สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินกำรประเมินสำมำรถท ำได้อย่ำง
รวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน อีกท้ังยังสำมำรถก ำกับติดตำมกำรประเมินได้อย่ำงทันสถำนกำรณ์ รวมไปถึง
สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลกำรประเมินได้อย่ำงอัตโนมัติ ตอบสนองต่อกำรน ำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุง
หน่วยงำนที่ เข้ำรับกำรประเมิน และกำรวำงแผนในกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ               
โดยมีรำยละเอียดกำรประเมิน ดังนี้ 

 ๑. ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ๑.๑ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
System: IIT)  
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรในหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร/ 
หัวหน้ำข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ                 
๑ ป ีกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงข้ันต่ ำ จ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน แต่จะต้องมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจ ำนวนน้อย (น้อยกว่ำ ๓๐ คน)                    
ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภำยในจ ำนวนมำก 
(มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ตัวอย่ำง 
  กำรรวบรวมข้อมูล 
  - หน่วยงำนระบุจ ำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ลงในระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบสำมำรถ
ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำของหน่วยงำน 
  - หน่วยงำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบส ำรวจ IIT แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน ทั้งนี้ หน่วยงำนควรค ำนึงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรเข้ำตอบให้ทั่วถึง และส่งเสริมมีกำรกระจำยตัว                 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในครอบคลุมทุกส่วนงำนและทุกระดับ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ IIT ด้วยตนเองทำงระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงำน
จะต้องก ำกับติดตำมและส่งเสริมให้มีกำรตอบไม่น้อยกว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำ หรือตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
 ๑.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
System: EIT) 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐ
อ่ืนที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำรก ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่ำงขั้นต่ ำ จ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก แต่จะต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ 
ตัวอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจ ำนวนมำก (มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ตัวอย่ำง 
   
 
 



๕ 

 

  กำรรวบรวมข้อมูล 
  - หน่วยงำนระบุจ ำนวนประมำณกำรจ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ลงในระบบ ITAS 
เพ่ือให้ระบบสำมำรถก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขั้นต่ ำของหน่วยงำน จำกนั้น หน่วยงำนกรอกรำยชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงำนควรค ำนึงถึงข้อมูล              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ที่สอดคล้องและครอบคลุมตำมบทบำทหน้ำที่และภำรกิจตำม กฎหมำย                      
ของหน่วยงำน 
  - ผู้รับจ้ำงประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบส ำรวจ EIT จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก              
ตำมฐำนข้อมูลบัญชีรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดยผู้รับจ้ำงประเมินอำจมีกำรขอข้อมูลเพ่ิมเติม                  
หรือขออนุญำตเก็บข้อมูลภำคสนำมจำกหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน หรือเก็บข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล                    
ที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด จำกนั้น ท ำกำรบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงประเมินจะมีกำรศึกษำ
และวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถเก็บรวมรวมข้อมูลที่ มีคุณภำพและมีลักษณะควำมเป็นตัวแทนที่ดีทำง
วิชำกำรและทำงสถิติ รวมทั้งมีข้อมูลกำรตอบไม่น้อยกว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงข้ันต่ ำหรือตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
  - หน่วยงำนจะมีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบส ำรวจ EIT เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำตอบแบบส ำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทำงหนึ่ง 
 
 ๒. เครื่องมือกำรประเมิน 
  ๒ .๑  แบ บ วั ดกำรรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ ำยใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 
  วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง
ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สิน               
ของรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  ๒.๒  แบบวัดกำรรับรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำน                    
ที่ประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน  
  ๒ .๓ . แ บ บ ต รว จ ก ำ ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส ำ ธ ำ รณ ะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 

 ๓. ตัวช้ีวัดกำรประเมิน 
  รำยละเอียดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้
เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)                  
ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวทำง              
กำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่                
กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้
สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้สังเครำะห์ประเด็นกำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใส
นำนำชำติ (Transparency International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำ



๖ 

 

ข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิมกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมือ                    
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส                    
และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง               
กับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิด
กำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน (Corruption Perceptions Index : CPI)                      
ของประเทศไทยในระยะยำวได้โดยจ ำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ๑) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๒) กำรใช้งบประมำณ 

๓) กำรใช้อ ำนำจ 
๔) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
๕) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
๖) คุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
๗) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรของหน่วยงำน 
๘) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
๙) กำรเปิดเผยข้อมูล 
๑๐) กำรป้องกันกำรทุจริต 

 ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง                         
กับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำนมีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและระยะเวลำ                
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นกำรส่วนตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่นเต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่              
ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม นอกจำกนี้                  
ยังประเมินกำรรับรู้ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ                   
ของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำน ทั้งในกรณีที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญ
ต่ำงๆ ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภำยนอก 
ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต 

 ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน ในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำ
เดินทำงฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำร
เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน                    
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม   
และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ หรือท ำ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่อำจเกิดกำรแทรกแซงจำกผู้มี
อ ำนำจ กำรซื้อขำยต ำแหน่ง หรือกำรเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 



๗ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้               
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกร
ภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำน ไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำร
ขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน                     
ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกำร
จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบ                
และน ำไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร                    
ของหน่วยงำนด้วย 

 ตัวชี้ วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้                 
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำ กำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกัน                      
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึง                
กำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำน
ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำนด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึง
กำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน                
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน             
กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรคุณภำพกำรด ำเนินงำน                   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำ                  
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ                   
กำรด ำเนินกำร/ ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ                
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม และยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย 
นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำนที่จะต้องค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใด                
กลุ่มหนึ่ง 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรของหน่วยงำน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน                
กำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร                    
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง       
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร                 
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ยังประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย ซึ่งสะท้อนถึ งกำรสื่อสำร                  
กับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  



๘ 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๘ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้               
ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนในประเด็น                
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้  นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน
อีกด้วย 

 ตัวชี้ วัดที่  ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูล                       
ที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ                   
ใน ๕ ประเด็น คือ 
 (๑) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 (๒) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 
 (๓) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรจัดหำพัสดุ 
 (๔) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำร                
ตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 (๕) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน                   
และกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น ข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน                 
ของหน่วยงำน ผ่ำนข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูล            
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบใน ๒ ประเด็น คือ 
 (๑) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำม
เสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 (๒) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใส                  
และป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้น แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำน                       
ที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ 
 ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน                 
การทุจรติในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

กรอบกำรประเมิน ๑๐ ตัวช้ีวัดที่เชื่อมโยงกับ ๓ เครื่องมือ 
 

 
ภำพที่ ๒ กำรประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับ ๓ เคร่ืองมือ 

 
 ๔. เกณฑ์กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรประเมิน จะเป็นกำรรำยงำนในลักษณะค่ำ
คะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ                 คะแนน 
AA  90 - 100 
A  80 - 89.99 
BB  70 - 79.99 
B  60 - 69.99 

CC  50 - 59.99 
C  40 - 49.99 

DD  30 - 39.99 
D  20 - 29.99 
E  10 - 19.99 
F    0 - 9.99 

 
ตำรำงที่ ๑ เกณฑ์กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

๒. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๑ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                
โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๘๗.๘๘ ซึ่งอยู่ระดับผลกำรประเมินที่ ระดับ A เมื่อพิจำรณำคะแนนตำม
รำยตัวชี้วัดแล้ว พบว่ำตัวชี้วัดกำรประเมินที่คะแนนสูงสุด คือกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต                
ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ และตัวชี้วัดกำรประเมินคะแนนต่ ำสุด คือ กำรใช้งบประมำณ  ได้คะแนนร้อยละ 
๗๔.๙๘ 
 

 คะแนน ITA = ๘๗.๘๘ 
(ถ่วงน้ ำหนกั) 

ตัวชี้วัด คะแนน (ร้อยละ) 
กำรเปิดเผยข้อมลู ๑๐๐.๐๐ 
กำรป้องกันกำรทุจริต ๑๐๐.๐๐ 
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ี ๘๖.๙๒ 
คุณภำพกำรด ำเนินงำน ๘๓.๒๑ 
กำรใช้อ ำนำจ ๘๑.๒๖ 
กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร ๗๘.๙๐ 
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ๗๘.๒๐ 
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ๗๘.๑๒ 
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ๗๗.๒๘ 
กำรใช้งบประมำณ ๗๔.๙๘ 

 

ภำพที่ ๓ สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดี พิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 ๒.๒ ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมเครื่องมือที่ใช้             
ในกำรประเมิน พบว่ำ คะแนนจำกแบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) เท่ำกับร้อยละ ๘๐.๐๓ คะแนน
จำกแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) เท่ำกับร้อยละ ๗๙.๕๖ คะแนนจำกแบบตรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) เท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ 
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ภำพที่ ๔ แสดงผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน จ ำแนกตำมเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรประเมิน 
  
  
 



๑๑ 

 

 ๒.๓ ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำน จ ำแนกรำยละเอียดตำม
ตัวชี้วัด 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำน้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เครื่องมือ
ประเมิน 

คะแนนที่ได้ 
คะแนนหลัง 
ถ่วงน้ ำหนัก 

๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

๓๐ IIT 

๘๖.๙๒ 

๘๐.๐๓ 
๒ กำรใช้งบประมำณ ๗๔.๙๘ 
๓ กำรใช้อ ำนำจ ๘๑.๒๖ 
๔ กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร ๗๘.๙๐ 
๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ๗๘.๑๒ 
๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ๓๐ EIT ๘๓.๒๑ 

๗๙.๕๖ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ๗๘.๒๐ 
๘ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ๗๗.๒๘ 
๙ กำรเปิดเผยข้อมูล ๔๐ OIT ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต ๑๐๐.๐๐ 

ตำรำงท่ี ๒ แสดงผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนนิงำนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ  

จ ำแนกรำยละเอียดตำมตวัชี้วดั 
 

 

   
 

 

 

ภำพท่ี ๕ แสดงผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปรง่ใสกำรด ำเนนิงำนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ 

จ ำแนกรำยละเอียดตำมตวัชี้วดั 

 

 

OIT 
  การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ. 

EIT 
ผู้มีส่วนไดเ้สียภำยนอก 

IIT 
ผู้มีส่วนไดเ้สียภำยใน 



๑๒ 

 

๓. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 จำกตำรำงที่  ๒ แสดงให้ เห็นผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                      
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำแนกรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด ซ่ึงพบว่ำ 

 ๓.๑ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ ๘๕)  มีจ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยได้คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ ๘๖.๙๒  ซึ่งเป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำน                   
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำน                
หรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ และพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ 
ของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำน  

เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ 
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า บุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมในกำรเรียกรับ หรือให้
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญต่ำงๆ                            
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด แต่อย่ำงไรก็ดี 
หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้น เรื่องกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไปกับผู้มำติดต่อที่รู้จัก
เป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

   ๒. ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ ซ่ึงเป็นคะแนนจำก              
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูล/กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

   ๓. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์                   
ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล/กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
    จำกผลคะแนนแสดงให้เห็นว่ำ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ                    
ที่ส ำคัญและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สำธำรณชนเข้ำถึงและรับทรำบ เป็นกำรแสดงออกถึงกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการด าเนินการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

 ๓.๒ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย
กว่ำร้อยละ ๘๕) จ ำนวน ๗ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

   ๑. ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๗๔.๙๘ ซึ่งเป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของตนเอง      
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ   
 เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่มีกำรใช้
งบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำ
พัสดุ กำรตรวจรับพัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ทั้งนี้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องสร้ำงกำรรับรู้แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนให้บุคลำกรทรำบ
อย่ำงทั่วถึง และเปิดโอกำสให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 



๑๓ 

 

  ๒. ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๘๑.๒๖ ซึ่งเป็นคะแนนจำก            
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็น                  
ที่ เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ 
  เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนใหญ่มีควำมเชื่อมั่นว่ำผู้บังคับบัญชำไม่มีกำรสั่งกำรให้ท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือกำรสั่งกำรท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ แต่ทั้งนี้ ควรมีแนวทำงปฏิบัติ
เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรศึกษำ ดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม 

  ๓. ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๗๘.๙๐                
ซึ่งเป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็น          
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเอง                    
หรือน ำไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร   

 เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ เห็นว่ำบุคลำกรในหน่วยงำนไม่มีกำรน ำเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว
หรือน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปให้บุคลำภำยนอกไปใช้โดยไม่มีกำรขออนุญำต และกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนมีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง แต่ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษควรแนวปฏิบัติของหน่วยงำน
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน  

  ๔. ตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๗๘.๑๒ ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน                    
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีควำมเชื่อมั่นว่ำผู้บริหำรหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต                 
และหน่วยงำนมีกำรทบทวนมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ และมีกำรจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต               
แต่ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีแนวทำงเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น              
หำกบุคลำกรร้องเรียนกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำน             
กำรทุจริตในหน่วยงำน  

 ๕. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๘๓.๒๑ ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  

เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำน             
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ำเป็นยึดตำมมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน มีปฏิบัติงำน/ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน                 
มีกำรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน                  
แต่ควรมีกำรทบทวน ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือรักษำ
คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 



๑๔ 

 

  ๖. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๗๘.๒๐ ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้ รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำ น               
ต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน  
  เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ               
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรมีกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่ติดต่อเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน มีช่องทำง
หลำกหลำย รวมถึงให้กำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  

  ๗. ตัวชี้วัดที่ ๘ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน โดยได้คะแนนรวมเท่ำกับร้อยละ ๗๗.๒๘ ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของต่อกำรปรับปรุงระบบ             
กำรท ำงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนทั้งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวก
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  
  เมื่อวิเครำะห์ผลคะแนนแต่ละข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรประเมินกำรรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่ำ              
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน มีควำมคิดเห็นว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษควรเปิดโอกำส
ให้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึน้ 

 

  

 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

๔. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวน                     
คดีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำกส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 ๔.๑ ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๘๐.๐๓ อยู่ในระดับดี (Good) แสดงเห็นว่ำ                   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนที่มุ่ง
สู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนำ คือ 

 ๑. ควรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม  
 ๒. กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
 ๓ . เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีส่ วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ   
 ๔..จัดให้มีช่องทำงเพ่ือให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน สำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย                    

โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ   

  ๔.๒ ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๗๙.๙๖ มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็น
ว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่ำยึดหลักตำม
มำตรฐำน ขัน้ตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนำ คือ 

 ๑. ควรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน  
 ๒. ควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย  
 ๓. ควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร                     

ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 

   ๔.๓ ผลกำรประเมินตำมแบบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) 
โดยมีกำรวำงระบบที่มีควำมเป็นเลิศ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำง
เป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลเป็นกำรแสดงถึงควำมพยำยำมของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะป้องกัน                 
กำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงท ำให้โดยภำพรวมแล้ว หน่วยงำนสำมำรถเป็น “ต้นแบบ” ในกำรด ำเนินงำน              
ในด้ำนควำมโปร่งใสแก่ส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

๕. ประเด็นที่ต้องพัฒนำเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ                      
กรมสอบสวนคดีพเิศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะกำรประเมินจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ปรำกฏว่ำมีประเด็น
ที่ส ำคัญทีจ่ ำเป็นต้องได้รับกำรด ำเนินกำรแก้ไขและพัฒนำเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

        ๕.๑ ประเด็นที่ควรพัฒนำที่ ๑ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ  
  กำรสร้ำงกำรรับรู้แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนให้บุคลำกรทรำบ               
อย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร  

 ๕.๒ ประเด็นที่ควรพัฒนำที่ ๒ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๘ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  
  เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน/                     
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

 ๕.๓ ประเด็นที่ควรพัฒนำที่ ๓ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
  สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรกำรแก้ไขปัญหำทุจริตในหน่วยงำน 

 ๕.๔ ประเด็นที่ควรพัฒนำที่ ๔ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
  เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนให้สำธำรณชนเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน มีช่องทำงทีห่ลำกหลำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

๖. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 

มำตรกำร ขั้นตอน/วิธีกำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม/
รำยงำนผล 

๑. กำรสร้ำงกำรรับรู้แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และ
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ป ร ะ จ ำ ปี ข อ งห น่ ว ย ง ำ น ให้
บุคลำกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร 

เผยแพร่ประชำสั มพันธ์ข้ อมู ล
เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี และรำยงำนผลกำรใช้
จ่ ำยงบประมำณ ประจ ำปี  ให้
บุคลำกรรับทรำบ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ  

กองนโยบำย 
และยุทธศำสตร์ 

๑. รำยงำนผลรอบ 
๖ เดือน 
๒. รำยงำนผลรอบ 
๑๒ เดือน 
โด ย ก ลุ่ ม บ ริ ห ำร
ทรัพยำกรบุ คคล   
เป็นผู้ก ำกับติดตำม 
และจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำร
ต ำ ม ม ำ ต ร ก ำ ร
ส่ งเสริมคุณ ธรรม
และควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนิ นงำน
ของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
 

๒. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

จัดกิจกรรม/โครงกำร เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วม           
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

๓. สร้ำงกำรรับรู้ เกี่ ยวกับกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำทุจริตของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เผ ยแพ ร่ป ระช ำสั ม พั น ธ์ ก ำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำทุจริตใน
หน่วยงำน 

กลุ่มบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

๔. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน             
ให้ ส ำธำรณ ชน ให้ เข้ ำถึ งง่ ำย                    
ไม่ซับซ้อน มีช่องทำงที่หลำกหลำย
                                                                                                                                                                

ปรับปรุงกำรเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษให้
สำธำรณชนเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน 
มีช่องทำงที่หลำกหลำย  

กองเทคโนโลยี 
และศูนย์ข้อมูล             
กำรตรวจสอบ 

 
 
   

 


