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1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนา
เครื่ องมื อการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็ นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้ างความตระหนั ก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
การประเมิน ITA ได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่
23 มกราคม 2561 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ทุกหน่ว ยงานต้ องเข้ าร่ว มการประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส โดยใช้ แ นวทางและเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ตามที่ ส านั ก งาน ป.ป. ช. ก าหนด และปั จ จุ บั น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ภายใต้
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ที่ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศจะต้อ งด าเนิน การ โดยมุ่ง หวั งให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เข้ ารั บการประเมิ น
ได้ รั บ ทราบผลการประเมิ น และแนวทางในการพั ฒ นาและยกระดั บ หน่ ว ยงาน ในด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ กอ.รมน.
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ กอ.รมน. ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนร้ อยละ 73.17 ระดับผลการประเมิน : C ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่ านเกณฑ์
(คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป)
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ตัวชี้วัดที่ กอ.รมน. ได้คะแนนสูงสุด (ร้อยละ 90.27) คือ การใช้อานาจ ตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนสูง
เกินกว่าร้อยละ 85 มีจานวน 2 ตัว คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้งบประมาณ สาหรับตัวชี้วัด ที่
จะต้องดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา เนื่องจากได้ค่าคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ มีจานวน 7 ตัว คือ ตัวชี้วัดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการ การเปิดเผยข้อมูล คุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่ อ สาร การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน และ ตั ว ชี้ วั ด การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง ได้ ค่ า คะแนนต่ าสุ ด
(ร้อยละ 37.50)
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ กอ.รมน. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง หรือตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 มีจานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
3.1.1 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ได้คะแนนร้อยละ 90.27 (ได้รับคะแนนสูงสุด)
ตัวชี้วัด
I13 การรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
I14 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
I15 ความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา
I16 การถูกสั่งให้ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
I17 การสั่งให้ทาในสิ่งไม่ถูกต้อง เสี่ยงต่อการทุจริต
I18 การบริหารงานบุคคล
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
- มีการซื้อขายตาแหน่ง
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

คะแนนที่ได้
84.68
85.97
84.47
94.28
98.89
93.34
91.85
96.85
91.31

แม้ว่าค่าคะแนนตัวชี้วัดนี้จะได้คะแนนสูงสุด แต่พบว่า ตัวชี้วัด I13 และ I15 การรับมอบหมายงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และ ความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้
ทุนการศึกษา ยังได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์อยู่
3.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 88.83
ตัวชี้วัด
I1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
I2 ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียม
I3 มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
- มุ่งผลสาเร็จของงาน
- ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
- พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดจากตนเอง

คะแนนที่ได้
79.48
80.31
78.66
77.46
82.05
84.28
81.57
80.29

-3ตัวชี้วัด
I4 มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆที่อาจคานวณเป็นเงินได้
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบประเพณี หรือวัฒนธรรม มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆที่อาจคานวณเป็นเงินได้
I6 บุคลากรมีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆที่อาจคานวณเป็นเงินได้

คะแนนที่ได้
98.72
99.45
99.45
97.27
97.45
97.81
97.81
96.72
97.81
98.36
98.36
96.72

พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด I1, I2 และ I3 มี ค่ า คะแนนต่ ากว่ า เกณฑ์ โดยค่ า คะแนนตั ว ชี้ วั ด I1 บุ ค ลากร
ในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ได้ค่าคะแนนเพียงร้อยละ
78.66 ตัว ชี้วัด I2 การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้ มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่ วนตัว
อย่างเท่าเทียม ได้ค่าคะแนนต่าสุดของตัวชี้วัดนี้ที่ ร้อยละ 77.46 และตัวชี้วัด ความพร้อมรับผิดชอบหากเกิด
ความผิดพลาดจากตนเอง ได้ค่าคะแนนร้อยละ 80.29
สาหรับตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนสูงสุดคือ I4 มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
3.1.3 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 85.07
ตัวชี้วัด
I7 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
I8 การใช้จ่ายงบประมาณ
- คุ้มค่า
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
I9 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
I10 การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
I11 การจัดซื้อจัดจ้างมีลักษณะ
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

คะแนนที่ได้
71.30
88.64
88.44
88.84
93.08
94.90
88.09
86.20
89.98

-4ตัวชี้วัด
I12 การเปิดโอกาส มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
- สอบถาม
- ทักท้วง
- ร้องเรียน

คะแนนที่ได้
74.40
76.65
73.16
73.39

พบว่าตัวชี้วัด I7 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานมีค่าคะแนน
ต่าสุ ดคือร้อยละ 71.30 รองลงมาคือตัว ชี้วัด I12 การเปิดโอกาส มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ พบว่ามีค่าคะแนนร้อยละ 74.40
ตัว ชี้วั ด ที่มี ค่ าคะแนนสู ง สุ ดคื อ I10 การเบิก จ่ ายเงิน ที่เ ป็ นเท็ จ (ซึ่ง หมายถึง บุ คลากร กอ.รมน.
มีความเชื่อมั่นสูงสุดว่าไม่มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จในกระบวนการงบประมาณ)
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) จานวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 84.12
ตัวชี้วัด
I25 ผู้บริหารสูงสุดให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
I26 หน่วยงานมีการดาเนินการ
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
- จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข
I28 หน่วยงานมีการดาเนินการต่อต้านการทุจริต
- เฝ้าระวัง
- ตรวจสอบ
- ลงโทษทางวินัย
I29 มีการนาผลของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในภายนอกไปปรับปรุงการทางานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
I30 หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
- มั่นใจว่ามีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
- มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

คะแนนที่ได้
71.30
92.33
93.18
91.48
81.34
84.71
83.63
86.25
84.27
81.73
76.48
78.18
77.38
77.38
72.98

ตัว ชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนสู งสุ ดคือ I26 หน่ว ยงานมีการดาเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนต่าสุด และต้องได้รับการ
พัฒนาคือ I25 ผู้บริหารสูงสุดให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต

-53.2.2 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 83.83
ตัวชี้วัด
I19 มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
I20 ความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
I21 การขออนุญาตอย่างถูกต้อง ถ้าต้องขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง
I23 ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง
I24 การกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

คะแนนที่ได้
94.70
70.35
82.40
96.47
80.80
78.22

ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ I19 (มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้
กลุ่ มหรื อพวกพ้อง) และค่าคะแนนตัว ชี้วัดที่ต้องได้รับการพัฒ นาเนื่องจากได้ค่าคะแนนน้อยสุ ด คือ I20
ความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (ค่าคะแนน 70.35)
3.2.3 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 83.70
ตัวชี้วัด
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คะแนนที่ได้
100
100
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
100
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O16 รายงานการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
O32 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คะแนนที่ได้
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
0
100
100
100
100
0
100

ในส่ ว นของตั ว ชี้วั ดนี้ ซึ่ งเป็ น ตั ว ชี้วั ดที่แ สดงข้อมู ล บนหน้ าเว็ บ ไซต์ของ กอ.รมน. พบว่า ตัว ชี้วั ด
ที่ไม่ได้คะแนน ประกอบด้วย
1. O8 Q&A เนื่องจาก กอ.รมน. ไม่มีข้อมูลช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ า มาติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล ต่ า งๆ ในลั ก ษณะของการสื่ อ สารสองทาง(Two-way communication)
ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
2. O9 Social Network เนื่องจาก กอ.รมน. ไม่ส่งข้อมูลเว็บไซต์หลักที่ระบุถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
social Network กับเว็บไซต์หลัก
3. O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี เนื่องจากไม่ปรากฏว่า กอ.รมน.
มีการรายงานซึ่งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ที่ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4. O27 หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏว่า กอ.รมน.
มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนยุทธศาสตร์ไม่ใช่นโยบายของ กอ.รมน. ในการบริหารงานบุคคล
ซึ่งเป็นคนละส่วน
5. O32 ช่องทางการรั บฟังข้อคิดเห็น เนื่องจากไม่ปรากฏว่า กอ.รมน. มีช่องทางการรับฟัง
ข้อคิดเห็น

-73.2.4 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนน ร้อยละ 81.30
ตัวชี้วัด
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่าน
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออื่นๆ
อย่างเท่าเทียม
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก จนท. ของหน่วยงานติดต่อให้จ่ายหรือให้สิ่งของ
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆที่อาจคานวณเป็นเงินได้
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก

คะแนนที่ได้
74.58
74.07
75.10
76.80
75.84
99.03
99.04
99.02
99.02
80.28

ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ในหัวข้อนี้มีเพียง 2 ตัว คือ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่
ของหน่ ว ยงานติ ดต่ อให้ จ่ ายหรื อ ให้ สิ่ ง ของ (ร้อ ยละ 99.03) และ E13 หน่ ว ยงานที่ ท่า นติด ต่อ มีก ารน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (ร้อยละ 94.90) นอกนั้น
เป็นตัวชี้วัด ที่มีค่าคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ซึ่งควรจะต้องได้รับการพัฒนา โดยมีตัวชี้วัดที่ได้รับค่าคะแนนต่าสุด
คือ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการได้ดีขึ้น
3.2.5 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 74.44
ตัวชี้วัด
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะ
- เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน
- มีช่องทางหลากหลาย
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ

คะแนนที่ได้
68.74
68.10
69.38
71.80
82.24
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E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

คะแนนที่ได้
72.76
76.64

ตัวชี้วัดในส่วนนี้มีค่าคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง รวมทั้งให้มีมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับตัวชี้วัดนี้ให้มีค่าคะแนนสูงขึ้น
3.2.6 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนร้อยละ 74.26
ตัวชี้วัด
E11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการได้ดีขึ้น
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น

คะแนนที่ได้
73.98
71.62
94.90
62.99
67.83

ในส่วนนี้ มีตัวชี้วัดเพียงตัวเดียวที่ผ่านเกณฑ์ คือ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บ ริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น นอกนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ต้องได้รับ
การพัฒนา โดยเฉพาะตัวชี้วัด E14 ซึ่งมีค่าคะแนนน้อยที่สุด
3.2.7 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 37.50 (คะแนนต่าสุด)
ตัวชี้วัด
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน

คะแนนที่ได้
100
0
100
100
0
100
100
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O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คะแนนที่ได้
100
0
0

ในส่วนของตัวชี้วัดนี้ พบว่า ตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเลย ประกอบด้วย
1. O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เนื่องจากไม่ปรากฏกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุด
มีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
2. O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากไม่ปรากฏการดาเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม
สุจริตในการปฏิบัติงาน
3. O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เนื่องจากไม่ปรากฏรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหัวข้อการวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาการประเมิน ITA
4. O43 การด าเนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายในหน่ ว ยงาน
ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มีมาตรการในข้อ O42

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ กอ.รมน.
4.1 ผลการประเมินรายตัวชี้วัด ในภาพรวม โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ยังได้ค่าคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยผู้บริหารระดับสูงสุดของ กอ.รมน. ต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน และเป็นผู้นาหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร
ภายใน กอ.รมน. รวมทั้งกาหนดให้เป็นนโยบายสาคัญของ กอ.รมน. ที่ทุกหน่วยขึ้นตรงต้องให้ความสาคัญ
และร่วมมือกันในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเร่งปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของบุคลากร
ภายในให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการจัดกิจกรรม และการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร
อย่างทั่วถึง ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยการศึกษา
วิเคราะห์ ผ ลการประเมิน ของปี ที่ผ่ านมา เพื่อ นามาเป็นแนวทางในการปรับ ปรุง ปละพัฒ นา และจัด ให้ มี
มาตรการภายในหรือแผนในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต รวมไปถึง การกาหนดแผนการกากับติดตาม
การนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 ผลการประเมิ น ตามแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (IIT) ได้ ค ะแนน
ร้อยละ 86.42 (ผ่านเกณฑ์) แต่อย่างไรก็ตามค่าคะแนนที่ได้ยั งต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับคะแนน
ให้สูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน กอ.รมน. ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือ
ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว ตลอดจน การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง บประมาณ
การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน กอ.รมน.

- 10 4.3 ผลการประเมิน ตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ยภายนอก (EIT) ได้คะแนน
ร้อยละ 76.66 มีค่าคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้ รับบริการยังมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการดาเนินงานของ กอ.รมน. ว่ายึดหลักตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งตรงไปตรงมา ไม่ น าผลประโยชน์ ข องพวกพ้ อ งอยู่ เ หนื อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้
ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาด้าน EIT สาหรับ กอ.รมน. คือ 1) พัฒนาการดาเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน 2) สร้างความโปร่งใสในการบริการ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น
4.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนน ร้อยละ 60.60
มีค่าคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ มาก ในส่วนนี้ กอ.รมน. จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
ที่เป็นปัจจุบันสู่สาธารณะให้กว้างขวางยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนหน้าเว็บ ไซต์ของ กอ.รมน. และจัดให้มี
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน การพัฒนาการให้บริการผ่านระบบ E-service การเพิ่ม
ความสามารถที่จะทาให้ผู้รับบริการปละประชาชนเข้าถึงข้อมูลของ กอ.รมน.ได้อย่างง่าย ทุกช่วงเวลา โดยเน้น
การเข้าต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของ กอ.รมน. โดยตรง และต้องทาการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของ กอ.รมน. ให้มีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยตลอดเวลา

5. แนวทางการพัฒนาสาหรับ กอ.รมน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
แนวทางในการพัฒนา กอ.รมน. ให้มีระดับคะแนน ITA สูงขึ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมิน ITA ในปี ง บประมาณ 2564 จากการวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปได้ดังนี้
หัวข้อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
การเปิดเผยข้อมูล 1) ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ของ กอ.รมน.
ภายในไตรมาสที่
สาธารณะ
ให้ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
1
2) เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และตลอดเวลา
3) พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. ให้ประชาชนรับทราบ

ผู้รับผิดชอบ
ศดม.กอ.รมน./
ทุก นขต.กอ.รมน.
ให้การสนับสนุน

