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หน่วยงานระดับ กรม
รหัสหน่วยงาน 00088
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของกรมการพัฒนาชุมชม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
----------------------------------------------------------------------------1.1 หลักการและเหตุผล
จากการที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) ได้ พั ฒ นาระบบประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งาน (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) หน่วยงานภาครัฐ โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐที่นามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น การสร้ างเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ที่ ผ นวกหลั ก การประเมิ น เชิ ง ภาพลั ก ษณ์
(Perception Based) เข้ า กั บ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) โดยมุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด
การบริ ห ารงานที่ โ ปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมในหน่ วยงานภาครั ฐ และให้ มี ก ารจั ด ระดั บ ( Integrity
Assessment) ตามผลที่ ได้ รั บ จากการประเมิ น ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานน าข้ อ มู ล ผล
การประเมิ น ไปช่ วยในการพั ฒ นาและยกระดั บ คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกั นการทุ จ ริตของ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยสานักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการประเมิน ITA ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้
พิจารณามอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบดาเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางระดับ
กรม ส่ วนภู มิ ภ าค ระดั บ จั งหวั ด (ส านั ก งานจั ง หวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ด ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด) ส่วนท้ องถิ่น (องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) รวมจานวน 657 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(กรุงเทพมหานครไม่เข้าร่วม อยู่ระหว่างชะลอโครงการ)
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน ป.ป.ท. จึงได้
มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตารวจเป็นที่ปรึกษาดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูง สุด ต่ อการพั ฒ นาปรับ ปรุง การดาเนิ นงานของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยต่อไป
ในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมิน
1.2.2 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในการนาไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
1.2.3 เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ในการนาไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งาน ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1) ดัช นี ความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมิ นจากความคิ ดเห็ นของ
ผู้รั บ บริ ก ารหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย (External) และจากข้อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based) เป็ น การวัด ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขหรือ ของกระบวนการขั้ น ตอนใน
การดาเนินงานให้บริการอย่างโปร่งใสและด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมู ล เอกสาร/หลัก ฐานเชิงประจัก ษ์
(Evidence - Based) เป็ น การวั ด คุ ณ ธรรมการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการทางาน การใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
(External) เป็นการวัดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ มีก ารดาเนินงานที่ เป็นธรรม และโปร่งใส
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือก
ปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
4) ดัชนี วัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมิ น
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครั ฐ (Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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5) ดัชนี คุณ ธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิ น
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เป็นการวัดระบบการ
บริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงาน ในเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล (Personnel Management) โดย
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า โดยหน่วยงานต้องบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึดหลักการคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3.2 วิธีการศึกษาวิจัย
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งาน ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่สาคัญ 2 วิธี คือ
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือ
หลัก ฐานต่างๆ ตามแบบประเมิ น เชิงประจัก ษ์ (Evidence-Based) โดยให้ห น่วยงานภาครัฐตาม
กลุ่มเป้าหมายตอบคาถามต่างๆ เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรื อกิจกรรมที่ หน่วยงาน
ดาเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
2) การวิจัยจากกลุ่ม ส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็ บ
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาถามแบบประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) และบุคลากร รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบ
แบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติง าน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ในเรื่อ งความโปร่งใส ความพร้อ มรับ ผิด ความปลอดจากการทุ จริตในการปฏิบัติง าน วัฒ นธรรม
คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง
เหมาะสมและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี
1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง
คณะที่ ปรึกษาโครงการฯ กาหนดกลุ่ม ประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้าร่วม
โครงการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จากผู้ใช้บริการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ และเก็บข้อมูลโดยการลง
พื้นที่ เก็ บ ข้อ มูล ภาคสนาม และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จานวนที่ นามาวิเคราะห์รวมทั้ งสิ้น
100 คน
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2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ใช้วิธีเก็ บ ข้อมู ล
ภาคสนาม จานวนที่นามาวิเคราะห์รวมทั้งสิ้น 100 คน
3) เอกสาร/หลัก ฐานเชิ งประจัก ษ์ (Evidence-Based) ดาเนิน การจัดส่ง แบบ
สารวจให้แก่หน่วยงานทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง สาหรับตอบประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งทาการรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้
แบบประเมิน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
1.4.1 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานมากขึ้น
1.4.2 หน่วยงานที่ เข้ารับ การประเมิ น สามารถนาผลการประเมิ นคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานในการป้องปรามไม่ให้เกิด
การทุจริตภายในหน่วยงานได้
1.4.3 เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ เข้ารับ การประเมิ น ให้ความส าคั ญ และถื อปฏิบั ติตาม
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมเพิ่มขึ้น
1.5 กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment) จาแนกออกเป็น 2 กรอบที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
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กรอบการดาเนินงานโครงการฯ

กรอบแนวคิดการประเมิน ITA
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)
ความโปร่งใส
(Transparency)
ความพร้อมรับผิด
(Accountability)

Integrity &
Transparency
Assessment : ITA

ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัตงิ าน
(Corruption – Free)
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture)
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity)

EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)
EBIT คือ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย

การดาเนินงานขององค์กร

EIT & EBIT

ระบบการร้องเรียนขององค์กร

EIT & EBIT

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่

EIT & EBIT

ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ

EIT & EBIT

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต

EIT

ประสบการณ์ตรงการทุจริต

EIT

วัฒนธรรมองค์กร

IIT

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร

ผู้ประเมิน

ส่วนราชการ

ประชุมชี้แจง

จัดประชุมภายใน

กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

ขอ

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้ าที่ในสังกัด
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
เก็บข้อมู ล

จัด

- แบบประเมิน Evidence-Based
- แบบประเมิน Internal
- แบบประเมิน External

เก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ เบื้องต้น อุทธรณ์ผลการประเมินคุ ณธรรมและความ

โปร่งใสฯ

IIT & EBIT

การบริหารงานบุคคล

IIT

การบริหารงบประมาณ

IIT

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน

IIT

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

รับและพิจ ารณาการอุ ทธรณ์ ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนา

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ ให้แก่ สานักงาน ป.ป.ท.
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ภาพที่ 1 กรอบการดาเนินงานโครงการ (Project Frame Work)
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1.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชม
1.6.1 ผลคะแนนสรุปภาพรวม และจาแนกตามดัชนี
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาพที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชม
74.30

คะแนน ITA = 81.49
(ถ่วงน้าหนัก)
ดัชนี

91.93

69.65
74.34

96.34

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานทั้ง 5 ดัชนี

ความโปร่งใส

ระดับผลการ
ประเมิน
คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
74.30
สูง

ความพร้อมรับผิด
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

91.93

สูงมาก

96.34

สูงมาก

74.34

สูง

คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน

69.65

สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ได้ถ่วงน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก สาหรับการเปรียบเทียบแต่ละดัชนี

จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
จาแนกตามแหล่งข้อมูล พบว่า
ได้คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 89.15
ได้คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 69.79
ได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 76.74
เมื่อนาคะแนนดังกล่าวมาทาการถ่วงน้าหนัก พบว่า คะแนนโดยภาพรวมเท่ากับ 81.49 ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน
ลาดับที่
1

2

3

4
5

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ความโปร่งใส
1.1 การดาเนินงานขององค์กร
1.1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูล
1.1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
1.1.4 การมีส่วนร่วม
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
1.1.6 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน
1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร
1.2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน
1.2.2 ช่องทางการร้องเรียน
1.2.3 การแจ้งผลร้องเรียน
ความพร้อมรับผิด
2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่
2.2 ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
3.2 ประสบการณ์ตรงการทุจริต
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 วัฒนธรรมองค์กร
4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
5.1 การบริหารงานบุคคล
5.1.1 ประสบการณ์ตรง
5.1.2 การรับรู้
5.2 การบริหารงบประมาณ
5.2.1 การรับรู้
5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
5.3.1 ประสบการณ์ตรง
5.3.2 การรับรู้
รวม

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)
26.00
14.3
2.51
2.17
2.61
2.01
3.00

คะแนน
หลังถ่วง
น้าหนัก
74.30
87.07
80.95
85.13
98.16
100.00
79.82

74.30
87.07
86.90 75.00
70.25 100.00
96.32 100.00
100.00
79.82

2.01

100.00

100.00

11.7
4.09
3.63
3.98
18.00

61.52
59.52
85.79
0.00
91.93

61.52
59.05 60.00
85.79
0.00
91.93

8.82

93.35

99.97

86.67

9.18

90.51

94.35

86.67

22.00

96.34

96.34

11.66
10.34
16.00
6.88
9.12
18.00
7.56
4.08
3.48
5.58
5.58
4.86
2.67
2.19

95.68
97.00
74.34
72.26
73.09
69.65
60.83
58.79
61.05
78.30
78.30
69.83
71.86
68.21

95.68
97.00

100.00

EIT

EBIT

IIT

74.34
72.26
78.57 67.60
69.65
60.83
58.79
61.05
78.30
78.30
69.83
71.86
68.21
คะแนน ITA = 81.49
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จากตารางที่ 1 พบว่า ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้
คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 96.34 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนคะแนนดัชนีที่ได้คะแนนต่าสุด คือ
คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 69.65 สาหรับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน จาแนกตามดัชนีและตัวชี้วัดย่อยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส (Transparency Index) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (External) และจากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ ากั บ ร้อยละ 74.30 โดยจาแนกเป็นการดาเนินงานขององค์ก รได้
คะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 87.07 และระบบการร้องเรียนขององค์ก ร ได้คะแนนเท่ ากั บ ร้อยละการ
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การด าเนิ น งานขององค์ ก ร โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 87.07
เมื่อจาแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัดย่อย มีดังนี้
- การให้และเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.95 โดย
เป็นคะแนนที่ ได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับ บริก ารจาก
หน่ ว ยงานภาครัฐ (External) ได้ คะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 86.90 และคะแนนจากข้ อมู ล เอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งมีคะแนนน้อยกว่า คือ เท่ากับร้อยละ 75.00 เห็นได้ว่า
ข้อมูลที่ได้จาก External และ Evidence - Based สอดคล้องกัน
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.13 โดย
เป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รบั บริการหรือผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.25 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก
External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกั น เนื่องจากคะแนนที่ได้จาก Evidence – Based
เป็นคะแนนที่ได้จากการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน และคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน แต่ในส่วนของ External ได้คะแนนต่ากว่าเรื่องการให้บริการของหน่วยงาน
ยังไม่เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.16 โดย
เป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รบั บริการหรือผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.32 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก
External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน
- การมีส่วนร่วม ได้คะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
- ผลสัมฤทธิ์ก ารปฏิบัติราชการ ได้คะแนนเท่ ากั บ ร้อยละ 79.82 เป็น
คะแนนจากกลุ่ม ผู้รับ บริก ารหรือ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (External) ในเรื่องความพึง พอใจต่อ คุณ ภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน
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- การเข้าถึงข้อมู ลตามภารกิ จหลักของหน่วยงาน ได้คะแนนเต็ม เท่ ากั บ
ร้อยละ 100.00 โดยได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับร้อยละ 61.52
จาแนกเป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
- การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับ ร้อยละ 59.52
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่ม ผู้รับบริก ารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริก ารจาก
หน่วยงานภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 59.05 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนใกล้เคียงกัน เท่ ากับร้อยละ 60.00 เห็นได้ว่า
คะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน
- ช่องทางการร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.79 แสดงว่าผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้รับความสะดวกของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการใช้บริการระดับ
สูงมาก
2. ดัชนีค วามพร้อ มรับ ผิ ด (Accountability Index) โดยรวมได้ค ะแนนเท่ ากั บ
ร้อ ยละ 91.93เป็ น การประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริก ารหรือ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
(External) และจากข้อ มู ล เอกสาร/หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ (Evidence-Based) โดยมี ร ายละเอีย ด
คะแนนจากตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติ งานตามภาระหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
93.35 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการ
จากหน่ วยงานภาครัฐ (External) ได้ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 99.97 ในขณะที่ ค ะแนนจากข้อ มู ล
เอกสาร/หลัก ฐานเชิงประจัก ษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนใกล้เคียงกัน เท่ ากับ ร้อยละ 86.67
เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน
2.2 คะแนนความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
90.51 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการ
จากหน่ วยงานภาครัฐ (External) ได้ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 94.35 ในขณะที่ ค ะแนนจากข้อ มู ล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนใกล้เคียงกันเท่ากับร้อยละ 86.67 เห็น
ได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้อ ยละ 96.34 เป็ น คะแนนจากผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(External) และวัดใน 2 แง่มุม คือ การรับ รู้ข้อมู ลการทุจริต ได้คะแนนเท่ ากับร้อยละ 95.68 และ
คะแนนจากประสบการณ์ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 97.00 ซึ่งคะแนนทั้ ง 2 ข้ออยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม และเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่ต้องรักษาไว้
4. ดั ชนี วัฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.34 ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
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(Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย
ดังนี้
4.1 วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.26 โดยเป็นคะแนนจาก
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)
4.2 การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ร โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้ อ ยละ
73.09 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนน
เท่ ากั บร้อยละ 67.60 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
ได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 78.57 เห็ น ได้ว่ าคะแนนที่ ได้ จ าก Internal และ Evidence – Based
สอดคล้องกัน
5. ดั ช นี คุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน (Work Integrity Index) ได้ ค ะแนน
เท่ ากั บ ร้อ ยละ 69.65 ประเมิ นจากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ
(Internal) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
5.1 การบริหารงานบุคคล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.83 ประเมินจาก
มุมมอง 2 มุมมอง คือ 1) ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.79 และ 2) การรับรู้ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 61.05
5.2 การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ ากับ ร้อยละ 78.30 โดยประเมิ น
จากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
69.83ประเมินจากมุมมอง 2 มุมมอง คือ 1) ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.86 และ
2) การรับรู้ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.21
1.7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของหน่วยงานภาครัฐ : กรมการพัฒนาชุมชน
1.7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based)
จากการประเมิ น ผลครั้ง นี้ คณะที่ ป รึก ษาโครงการได้เสนอแนะการปรับ ปรุง และ
พัฒ นาการทางานของหน่วยงานภาครัฐตามระดับคะแนนที่ได้จากแหล่งข้อมูลและตัวชี้วัดในภาพรวม
ดังต่อไปนี้
ดัชนีที่ควรพัฒนา
ดัชนีที่ควรส่งเสริมและรักษาระดับไว้
 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture Index)
 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)

 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
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เมื่อพิจารณาตามดัชนีและตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน พบรายละเอียดดังนี้
1) ดัชนีด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal) และได้คะแนนต่าที่ สุดในจ านวน 5 ดัชนี โดยได้คะแนน
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 69.65 โดยเฉพาะตั ว ชี้ วั ด การบริ ห ารบุ ค คลได้ ค ะแนน ร้ อ ยละ 60.83 ดั ง นั้ น
กรมการพัฒนาชุมชน ต้องดาเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในตัวชี้วัดประสบการณ์ตรง คือ ค่าตอบแทนที่
ได้รับมีความเป็นธรรมและความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และตัวชี้วัดการรับรู้ คือ
บุคลากรเลือกทางานในองค์กรอื่นถ้าหากได้ตาแหน่งที่สูงกกว่า ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้
เห็น ว่าการรับ รู้จ ากมุ ม มองของเจ้าหน้ าที่ ในหน่วยงานเกี่ ยวกั บ ระบบการบริห ารงานบุค คล ควรมี
การพัฒนา เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรักและมีความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น หน่วยงานต้องทา
การพัฒนาปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่มี
ผลงานดีและมีคุณภาพ โดยให้เกียรติและยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างในหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริม ให้
ได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
2) ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) พบว่า คะแนน
อยู่ในระดับสูง นั่นหมายถึง กรมการพัฒ นาชุมชมจะต้องเร่งพัฒ นาตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ให้มีคะแนนเพิ่ม
มากขึ้ น โดยการเพิ่ มศักยภาพตัวชี้วัดในข้อที่ คะแนนค่อนข้างต่า ได้แก่ การพัฒ นาเครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริต
และการให้ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of interest)
แก่บุคคลากรในหน่วยงาน
3) ดัชนีด้านความโปร่งใส (Transparency Index) ได้คะแนนอยู่ในระดับสูง อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นกรมการพัฒนาชุมชมควรพัฒนาในดัชนีที่ได้คะแนนต่ากว่า
ข้ออื่นๆ คือ การให้บริการให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว
4) ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก
ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ที่ ดี เ ยี่ ย ม ดั ง นั้ น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชมควรรั ก ษาระดั บ ไว้ต่ อ ไป โดยการจั ด เตรี ย ม
ความพร้อ มในการปฏิบั ติง านของเจ้าหน้าที่ ให้มี ความรวดเร็วและมี ค วามพร้อมในการปฏิบั ติง าน
ตลอดเวลา
5) ดัชนีด้านความปลอดจากการทุ จ ริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)
พบว่า ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้นกรมการพัฒนาชุมชมควรรักษาระดับไว้
ต่อไป
1.7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based)
จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า ประเด็นสาคัญที่ กรมการพัฒนาชุมชมจะต้องปรับปรุง
การตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1) ปรับปรุงการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องแสดงให้เห็นถึง
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ร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละงบประมาณของโครงการที่จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน พร้อมทั้งเขียนการปรับปรุงแผนไว้โดยละเอียด
2) จัดท ารายงานการเผยแพร่ผ ลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไข
3) จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติ ง านและก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านในการตรวจสอบบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานถึ ง
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เ สนองานในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พร้อ มทั้ ง เขี ย นรายงานผลให้ เ ห็ น ถึ ง การน า
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทางาน

