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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี เจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน า
ข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอและไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื ่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน    
(9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การยางแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
กุมภาพันธ์ 2563 



1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นผลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการยางแห่ง
ประเทศไทย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 89.23 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.04 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.72 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.63 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
81.76 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.27 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน  
ได้คะแนนร้อยละ 79.28 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาหารทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.19 ตัวชี้วัดการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.55  

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดการป้องการ
ทุจริต และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ส่วนที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.55 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของการยางแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุด
ที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

(2) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3)  
การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5)  
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  

(3) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.24  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.72 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด มีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้ อมู ล ส าธ า รณะอย่ า ง ชั ด เ จน  เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย  ไม่ ซั บซ้ อน  อีกทั้ ง ค ว รมี ช่ อ งท า งที่ ห ล ากหลาย  
การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

 



(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.63 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่ วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่ วยงานควรสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.76 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(4) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.27 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(5) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.28 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

(6) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.19  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 



(7) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
77.55 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการ
ยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  
รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 

ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี 2559 – 2562  

 

 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของการยางแห่งประเทศไทย เมื่อเทียบกับปี 2561 แล้ว ได้รับคะแนนเพ่ิมสูงขึ้น 2.83 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.27  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจ ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
81.56 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  
โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (1) บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ มากน้อยเพียงใด 

84.84 

(2) บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

79.46 

(3) บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่ า น  มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน อย่างไร 

80.49 

(4) บุคลกรในหน่วยงานของท่าน 
มีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน จาก
ผู้ ม าติ ดต่ อ  เ พ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.02 

(5) ในช่วงเทศกาลหรือวาระ
ส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับเงิน/ทรัพย์สิน 
น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร รั บ โ ด ย
ธรรมจรรยา หรือไม 

98.70 

(6) บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการให้เงิน/ทรัพย์สิน แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม่ 

97.72 

 



ตัวชี้วัด หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

63.01 

(2) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

82.46 

(3) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

90.55 

(4) บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด 

91.33 

(5) หน่วยงานของท่าน มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

85.97 

(6) หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

68.29 

 

จากผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ กยท. ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
คือ หน่วยงานควรปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการกับผู้ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง 
และควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ 

 

 

 



4.2  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 
อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า 
มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน มากน้อย
เพียงใด 

80.54 

(2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใด 

83.07 

(3) จ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
มากน้อยเพียงใด 

83.34 

(4) ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 

99.03 

(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
การด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

82.65 

จากผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ กยท. ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
คือ หน่วยงานควรปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการกับผู้ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง
และควรค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้กับผู้ที่มาติดต่อตรงไปตรงมา
ไม่บิดเบือน 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดีมาก 
(VERY GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น "ต้นแบบ"  
ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



 

 

 

จากผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า กยท. มีประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลได้เป็น
อย่างดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญให้
สาธารณชนทราบ แสดงถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตภายในและภายนอกหน่วยงานให้ลดน้อยลง 
อย่างไรก็ดี กยท. คงยังรักษามาตรฐานไว้เพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่ส่วนงานราชการอ่ืน ๆ ได้  

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


