
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
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คำนำ 
 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล          
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) คุณภาพการดำเนินงาน (3) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (4) การใช้
อำนาจ (5) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6) การใช้งบประมาณ (7) การปรับปรุงการทำงาน (8) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่
ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้    
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ    
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)      
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื ่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งในและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.04 คะแนน ซึ่งถือ
ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู ่ในระดับ A เมื ่อพิจารณาตามตัวชี ้ว ัดพบว่า       
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่       
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.31 ตัวช ี ้ว ัดที ่ 4 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.63 ตัวชี ้ว ัดที ่ 5                  
การใช้ทรัพยส์ินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.25 ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 96.76 ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.62 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล            
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.42 ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.37 ตัวชี้วัดที่ 7      
การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.76 และ ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 61.46 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที ่หน่วยงานได้คะแนนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือ ตัวชี ้ว ัดที ่ 10              
การป้องกันการทุจริต และ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.31 ส่วนจุดอ่อนที่หน่วยงาน
จะต้องควรปรับปรุงและพัฒนามากที่ส ุด คือ ตัวชี ้ว ัดที ่ 3 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร ได้เท่ากับร้อยละ 61.46             
และ ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.76 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแตล่ะตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน 
  สำนักงานลูกเส ือแห่งชาติ ได้คะแนนสูงกว่าร ้อยละ 85 ตามเกณฑ์มาตรฐานที ่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานต้องได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 จำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ระดับผลการประเมินอยู่ช่วงระหว่าง
คะแนน 85.00 – 94.99 อยู่ในระดับ A อยู่ในเกณฑ์ควรต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบภายในขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ (1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร เนื ่องจากสำนักงานอยู ่ในระหว่างการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย จึงทำให้การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ประกอบกับสถานการณ์ไวรัส 
COVID-19 แพร่ระบาดจึงทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ Work From Home จึงมีปัญหาให้การสื่อสาร
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กับบุคคลภายนอก (2) การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งในขณะนั้นสำนักงานฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบให้มีความ
ทันสมัย แต่ก็ยังขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับอยู่ในช่วงของการปรับอัตรากำลัง จึงทำให้        
การปรับปรุงการทำงานไม่เห็นผลนัก 

 จุดที่ต้องควรปรับปรุงและพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 3 ตัวชี้วัดจัดลำดับ       
จากน้อยไปหามากดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.37 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัดเห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้อง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื ่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมี
ช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการทำงาน โดนรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.76 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการทำงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน     
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่ วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.46 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วนงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงา นการใช้
บริการนอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับการจัดให้ช่องมท่างให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียน       
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป               
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) 
คือ แบบวัด IIT และ OIT ซึ ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที ่อย่างซื ่อสัตย์สุจริต มุ ่งผลสัมฤทธิ ์สูงสุด          
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/และคำนึง... 



และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ      
e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีข้อเสนอแนะ      
เพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร      
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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