
บทสรุปผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
กรมบังคับคดี 

 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กําหนดทิศทางและนโยบาย

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรณรงค์และเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศให้สูงข้ึน จึงได้พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
ให้เกิดแรงผลักดันต่องานป้องกันการทุจริตของประเทศให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีกําหนด  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนี้ มีลักษณะเป็นการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และ
ผลการสํารวจการรับรู้ โดยวิเคราะห์และประมวลผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมิน 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดี โดยใช้ตัวชี้วัดที่
สํานักงาน ป.ป.ช. พัฒนาข้ึนมา 

2. เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะแก่กรมบังคับคดี สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ
องค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้กรมบังคับคดมีีความตระหนักในเร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานมากข้ึน 
2. เพ่ือให้กรมบังคับคดีสามารถนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานและ

ข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานได้ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีในกรมบังคับคดีให้ความสําคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และจริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัย คณะผู้วิจัยจะประเมินผลกรมบังคับคดีโดยใช้กรอบแนวคิดการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําข้ึน ซึ่ง
มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1.1 ดัชนีด้านความโปร่งใส (Transparency) จําแนกเป็นการดําเนินงานขององค์กร และการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน 

1.2 ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) จําแนกเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 

1.3 ดัชนีด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) เป็นการวัดจาก 
2 แง่มุม ได้แก่การรับรู้ (Perception) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1.4 ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) จําแนกเป็นวัฒนธรรมองค์กร และ
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

1.5 ดัชนีด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) จําแนกเป็นการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

2. ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐใช้วิธีวิจัยที่สําคัญ 2 วิธี คือ 

2.1  การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ 
ตามแบบประเมิน Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment โดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน
ตอบคําถามต่างๆ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐาน
ประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานภาครัฐ 

2.2  การวิจัยจากแบบสํารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ตอบคําถามตามแบบประเมิน Internal Integrity & 
Transparency Assessment และกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานท่ีตอบ
คําถามตามแบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment เก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ของผู้ตอบแบบประเมินต่อดัชนีต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1   

3. ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินในการอนุเคราะห์ข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจํานวน 300 รายชื่อ และผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานจํานวน 300 
รายชื่อ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับใช้ในการสุ่มตัวอย่าง โดยกรมบังคับคดสี่งฐานข้อมูล ดังน้ี 

 
ประเภทฐานข้อมลู จํานวนที่ส่งให้ ป.ป.ช. จํานวนท่ีเก็บข้อมลูได ้ วิธีการเก็บข้อมลู 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 300 100 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 
ผู้รับบริการและ/หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 100 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามในวันที่มีการขาย
ทอดตลาด 

เอกสารหลักฐาน ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด หน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานให้สํานักงาน ป.ป.ช. 
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สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ     หน้าที่ 3 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ครั้งนี้ มีวิธีการศึกษาและเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะนําแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ และข้อร้องเรียน (Incident) ต่างๆ มาประกอบในการดําเนินการตามกรอบแนวคิดการประเมิน (Framework) ดังปรากฏในภาพที่ 1 

กรอบแนวคิดการประเมิน ITA  กรอบการดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 

 

 
 การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1-3 เพื่อสร้างความรูค้วามเขา้ใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

และสาธารณชน 

การจัดทําวิเคราะห์ผลการอุทธรณ์ผลการประเมิน ITA  
การเป็นวิทยากร และการชี้แจง/การให้คําปรึกษาเรื่องการประเมินผลแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

  EIT และ EBIT  

IIT  

IIT และ EBIT  

IIT 

IIT  

IIT 

EIT 

EIT  

EIT และ EBIT  
EIT 

EIT 

การดําเนินงานขององค์กร  

วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture)  

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
(Anti -Corruption Institution)  

การบริหารงานบุคคล   
(Personnel  Management)  

การบริหารงบประมาณ   
(Budget Execution)  

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน   
(Fairness in Work Order)  

การรับรู้ (Perception)  

ประสบการณ์ตรง (Experience) 

การตอบสนองข้อร้องเรียน  

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย  

ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 
(Integrity in Service Delivery)

ความโปร่งใส  
(Transparency)  

ความพร้อมรับผิด 
(Accountability)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
(Integrity Culture)  

คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

Assessment  

Integrity & Transparency  

ผลผลิต 

รายงานผล     
การประเมิน ITA

-Feedback
- ข้อเสนอแนะ 

ผลลัพธ์ 

• ลดปัญหาการ
ทุจริต    
 ในสังคมไทย 

• การดําเนินงาน 
ภาครัฐมีความ
โปร่งใสและ      
มีธรรมาภิบาล
ตามหลักสากล 

• ยกระดับCPI  

กลุ่มเป้าหมาย 335 
หน่วยงาน 

วิธีวิจัย 
- Documentary  
  Reseach 
- Sample Survey  
  Reesearch 

IIT และ EIT 
 - การเลือก 
  ตัวอย่าง 
 - สํารวจและ 
   รวบรวมข้อมูล 
 - สังเกตการณ ์
  หน่วยงาน (Site  
  Visit) 
 - ลงรหัสตรวจสอบ 
  และบันทึกข้อมูล 

EBT 
 - แจกแบบสอบถาม 
  และรวบรวมข้อมูล 
 - ลงรหัสตรวจสอบ 
  และบันทึกข้อมูล 
 

การประเมินผล
ระดับคะแนน 
0-100 คะแนน  
 ของ ITA ใน 

5 องค์ประกอบ  
และ 11 ตัวชี้วัด 
เพื่อสะท้อนถึง

คะแนนที่มีระดับ
น้อยที่สุด 

 - มากที่สุด 

กําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ITA 

 (0-100 คะแนน)  

กําหนดสูตรคะแนน 
ITA ของแต่ละ

ตัวชี้วัด  

ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล  

การแปรผลและการ
เขียนรายงาน 

เหตุการณ์ 
(Incident

ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง 

สัมภาษณ์
เชิงลึก 

ทบทวน
แบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ 

กลุม่เป้าหมาย  
265 หน่วยงาน 

เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
(Integrity & Transparency Assessment) 

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

         ) 

- Documentary 
Research 

- Sample Survey 
Research 

ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 

Research 

ภาพที่ 1 กรอบการดําเนินงานโครงการ (Project Framework) 

กลุม่เป้าหมาย  
265 หน่วยงาน 
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ผลการประเมิน 
ของกรมบังคับคดี 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดีโดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 72.21 ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานในระดับสูง โดยได้คะแนนดัชนีด้านคุณธรรม
การให้บริการของหน่วยงานสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 83.28 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต่ําที่สุด คือ 
ด้านความพร้อมรับผิด เท่ากับร้อยละ 57.61 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยละเอียด คณะผู้วิจัยได้ข้อค้นพบจําแนกตามตัวชี้วัดแต่ละตัว ดังน้ี 
1. ความโปร่งใส(Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน เป็นการวัดระดับการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือของกระบวนการขั้นตอนท่ีในการดําเนินงานให้บริหารอย่างโปร่งใสและด้วยความเป็นธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของกรมบังคับคดีได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.76 โดยจําแนก
เป็นการดําเนินงานขององค์กรได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.66 และการตอบสนองข้อร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 56.67 

2. ความพร้อมรับผิด(Accountability)ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ(External) เป็นการวัดคุณธรรมการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่เก่ียวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางาน การใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.61 โดยจําแนกเป็นคะแนนความรับผิดชอบตามกฎหมายได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
62.53 และคะแนนความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.89 

3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (External) เป็นการวัดจาก 
2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ (Perception) และประสบการณ์ตรง (Experience) ในเร่ืองของการที่เจ้าหน้าที่รัฐ
ดําเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการให้บริการและ
ข้ันตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือการจูงใจ รวมถึงการจัดหาเงินเพ่ิม
พิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค และส่ิงบันเทิงต่างๆ จนถึงสิ่งอํานวยความสะดวกจากผู้มาติดต่องานด้วย ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.28 โดยจําแนกเป็นคะแนนจากมุมมองการรับรู้ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.36 และ
คะแนนจากประสบการณ์ตรงได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.98 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร(Integrity Culture)ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน เป็นการวัดลักษณะวัฒนธรรมภายในและระบบการควบคุมการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งเรื่องทั่วไปที่เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือสร้างสมมติฐานหลายมิติเก่ียวกับปัจจัยการเกิด
การทุจริตคอร์รัปชันและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และหมายถึง ระดับการทําทุจริตคอร์รัปชันแพร่หลายในวง
กว้างมากน้อยเพียงใด และความมีประสิทธิผลของนโยบายการต่อต้านการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.67
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โดยจําแนกเป็นคะแนนจากวัฒนธรรมองค์กรได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.87 และคะแนนจากการต่อต้านการ
ทุจริตขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.47 

5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน (Internal) เป็นการวัดระดับการทุจริตคอร์รัปชันในงานที่มีการ
คอร์รัปชันภายในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรม
ในการมอบหมายงาน อันอาจเก่ียวพันถึงการคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐภายใน
องค์กร และหมายถึงระดับความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการหวังผลประโยชน์ส่วน
ตน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.65 โดยจําแนกเป็นคะแนนจากการบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
84.78 และคะแนนจากความเป็นธรรมในการมอบหมายงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.86 ส่วนด้านการ
บริหารงานบุคคลเน่ืองจากจํานวนตัวอย่างที่ตอบในประเด็นดังกล่าวมีจํานวนน้อย จึงไม่ถูกนํามาคิดค่าคะแนน 
(รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1   ผลประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของกรมบังคับคดี จําแนกตามรายดัชนี
และตวัชีว้ัด 

ลําดับที ่
ดัชนีในการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส 
แหลง่ข้อมูล 

ค่าน้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนนหลัง 
ถว่งน้ําหนัก 

1 ความโปร่งใส EIT และ EBIT 26 68.76 17.88 
 1.1 การดําเนินงานขององค์กร EIT และEBIT 14.3 (55%) 78.66 9.83 
 1.2 การตอบสนองข้อร้องเรียน EIT และEBIT 11.7 (45%) 56.67 8.05 
2 ความพร้อมรบัผิด EIT 18 57.61 10.37 
 2.1 ความรับผดิชอบตามกฎหมาย EIT 8.82 (49%) 62.53 5.08 
 2.2 ความรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที ่ EIT 9.18 (51%) 52.89 5.29 
3 คุณธรรมการให้บรกิารของหน่วยงาน EIT 22 83.28 18.32 
 3.1 การรับรู้ EIT 11.66 (53%) 69.36 9.71 
 3.2 ประสบการณ์ตรง EIT 10.34 (47%) 98.98 8.61 
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร IIT และ EBIT 16 70.67 11.31 
 4.1 วัฒนธรรมองค์กร IIT 6.88 (43%) 82.87 4.86 
 4.2 การตอ่ต้านการทุจริตในองค์กร IIT และ EBIT 9.12 (57%) 61.47 6.44 
5 คุณธรรมการทํางานในหนว่ยงาน IIT  18 79.65 14.34 
 5.1 การบริหารงานบุคคล  IIT * * * 
 5.2 การบริหารงบประมาณ IIT 9.54 (53%) 84.78 7.60 
 5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน IIT 8.46 (47%) 73.86 6.74 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานโดยรวม 100  72.21 
หมายเหตุ  * จํานวนตัวอย่างท่ีตอบในข้อคําถามสําหรับตัวช้ีวัดน้ีมีไม่เพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์ค่าคะแนน 
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สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
 
หลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดี

แล้ว คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมิน และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น 

กรมบังคับคดี มีคะแนนเฉล่ียโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ 72.21 ต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 259 
หน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73.04 เมื่อพิจารณาคะแนนของกรมบังคับคดีเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่นเป็นรายดัชนี พบว่า คะแนนของกรมบังคับคดีมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียภาพรวมในดัชนีความ
โปร่งใส วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ในขณะท่ีในดัชนีความพร้อมรับผิด 
และดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน มีคะแนนต่ํากว่าคะแนนเฉล่ียภาพรวม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในดัชนี
ความพร้อมรับผิดน้ันมีคะแนนต่ํากว่าคะแนนเฉล่ียภาพรวมค่อนข้างมาก (รายละเอียดดังปรากฏในแผนภาพที่ 2) 

 

ภาพท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยของกรมบังคบัคดีเม่ือเทียบกับหน่วยงานภาครฐัทั้งหมด 259 หนว่ยงาน 

68.76

57.61

83.2870.67

79.65

92.32

94.14

98.7287.58

96.68
67.13

74.71

87.90

61.57

71.93

ความโปร่งใส

ความพร้อมรับผดิ

คุณธรรมการ
ใหบ้ริการของ
หน่วยงาน

วฒันธรรมคุณธรรม
ในองคก์ร

คุณธรรมการทาํงาน
ในหน่วยงาน

คะแนนของกรมบงัคบัคดี

คะแนนสูงสุดจาก 259 หน่วยงาน

คะแนนเฉล่ียจาก 259 หน่วยงาน
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดี ครั้งน้ี คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ดังน้ี 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมบังคับคดี พบว่า กรมบังคับคดี มี
ผลการดําเนินงานในดัชนีด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานในระดับสูงมาก และเป็นด้านที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อ
เทียบกับดัชนีในด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน จึงถือว่าเป็น จุดแข็งของกรมบังคับคดี อย่างไรก็ตามเมื่อนําคะแนนในดัชนี
น้ีไปเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงานที่เข้าประเมิน 259 หน่วยงาน พบว่า มีค่าต่ํากว่า ดังน้ัน กรมบังคับคด ี
ควรพัฒนาระดับคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานให้สูงขึ้น โดยทําการปลูกฝังจิตสํานึกของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการบางคนเป็นพิเศษเน่ืองจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  
 สําหรับดัชนีด้านวัฒนธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจําเป็นต้องให้ความสําคัญและรักษาผลการดําเนินงานเช่นน้ีไว้ อีกทั้ง
ควรจะพัฒนาให้ดีย่ิงๆ ข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตัวชี้วัดการต่อต้านการทุจริตในองค์กรของดัชนีด้านวัฒนธรรมใน
องค์กร ควรพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดําเนินการเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการนําระบบและกระบวนการต่างๆ ในองค์กรมาใช้เพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบการให้รางวัลแก่ผู้ซื่อสัตย์สุจริต ระบบการ
คุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น ซึ่งระบบต่างๆ เหล่าน้ี เป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ การเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการสนับสนุนความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางระบบการ
พิจารณาความดีความชอบและการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและเที่ยงธรรม 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นเครือข่ายที่สําคัญในการสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริตในส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน   
 ในดัชนีด้านความโปร่งใส กรมบังคับคดี มีผลการดําเนินงานในดัชนีด้านน้ีอยู่ในระดับค่อนข้างน่าพอใจ แต่ก็
มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยไม่มากนัก ดังน้ันหาก กรมบังคับคดี ต้องการยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานที่ถือ
เป็นคุณสมบัติสําคัญที่ทุกองค์กรควรยึดมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานจึงควรดําเนินการปรับปรุงในเรื่องของระบบการตอบสนองข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างช่อง
ทางการร้องเรียนท่ีเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน และควรจัดทําการแจ้งผลร้องเรียนให้เป็นระบบ ได้แก่ มี
รายงานผลการดําเนินงาน/ความก้าวหน้าเรื่องการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ มีการแจ้งรับเร่ืองร้องเรียนภายใน
กําหนดเวลา และมีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนในรอบเดือน  

 ส่วนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานที่ถือว่าเป็น จุดอ่อนของกรมบังคับคดี คือ ด้านความ
พร้อมรับผิด ซึ่งเป็นด้านที่กรมบังคับคดีได้คะแนนต่ําที่สุด อีกทั้งยังมีคะแนนต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประเมินทั้งหมด จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
และพัฒนาในด้านน้ีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
กระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสําเร็จของงาน โดยกําหนดให้มีการฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งเรื่องของการปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีใจรักในการให้บริการ 


