
- 1 - 
 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ (Integrity Assessment) 
ตามผลที่ได้รับจากการประเมิน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด            
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ        
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูลส าคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 2) ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 
และ 3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินผลครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล เพ่ือขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันต่อไป 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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หน่วยงานระดับ       กรม  
รหัสหน่วยงาน 00148      

บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity         

and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแบบประเมินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จ านวน 100 คน และบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal) จ านวน 100 คน โดยประเมินจากดัชนี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) 
ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ส าหรับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส การด าเนินงานของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสรุปผลได้ดังนี้ 

 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ ส านักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้าโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.94 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานระดับสูงมาก โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้คะแนน
สูงสุด เท่ากับร้อยละ 97.05 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต่ ากว่าดัชนีอ่ืนๆ คือ ดัชนีคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.01 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 สรุปผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 

คะแนน ITA =  83.94 
(ถ่วงน  าหนัก) 

ระดับผล 
การ

ประเมิน 
ดัชนี 

คะแนน
ดัชนี  

(ร้อยละ) 
ความโปร่งใส 88.91 สูงมาก 
ความพร้อมรับผิด 92.07 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

97.05 สูงมาก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 
68.88 สูง 

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานทั ง 5 ดัชนี คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 66.01 สูง 
หมายเหตุ :    1.  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตล่ะดชันีท่ีได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

     2.  คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละทีย่ังไม่ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบแตล่ะดัชนี 
 

คณะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ไว้ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - 
Based) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.91 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การด าเนินงานขององค์กร
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.66 และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับ    
ร้อยละ 91.16 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.07 เป็นการวัดในเรื่องความ
พร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ การท างาน
รวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน  

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
เป็นคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
97.05 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.11 
และคะแนนจากประสบการณ์ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.88 เป็นการวัดใน 2 
แง่มุม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.81 และการต่อต้านการทุจริตของ
องค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.96 

88.91 

92.07 

97.05 
68.88 

66.01 
ความโปร่งใส 

ความพร้อมรับผิด 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 
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5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ   
ร้อยละ 66.01 เป็นการวัดใน 3 แง่มุม ได้แก่ การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
58.85  การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.70 และความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.49 

 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า   

2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 
โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจาก Perception-Based 

พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องจาก Perception-Based มีจ านวน 2 ดัชนี ได้แก่  
1) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นคะแนนจาก 

Internal โดยบกพร่องในตัวชี้วัดการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ในประเด็นเรื่อง (1) การให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  และ (2) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต   

2) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นคะแนน
จาก Internal โดยบกพร่องในตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล ในประเด็นเรื่อง (1) ค่าตอบแทนที่ได้รับมี
ความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และ 2) ถ้าได้งานในต าแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอ่ืน 
ยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบัน   
 
 

2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
จากการประเมินครั้ งนี้  พบว่า ประเด็นส าคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุง

ด าเนินงานตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มี 8 ประเด็น คือ 1) การเปิด
โอกาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ 2) การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3) การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 4) การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 5) รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ 
และ 6) การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไป
ปรับปรุงระบบการท างาน  7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 8) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่ม
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
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สรุป 
ในภาพรวมคะแนน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับแต่พบข้อมูลที่เป็นสาเหตุให้คะแนน ITA 

ยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนของ Perception-Based (Internal) อยู่ 4 จุดบกพร่อง และ 
จ านวน 2 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  และดัชนีที่
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ดังนั้น หน่วยงานควรศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาเพื่อน าสาเหตุมาพิจารณา ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________……________________ 
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รายงานผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
--------------------------------------------------------------------- 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5  มกราคม  2559 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งยังก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และองค์การมหาชน มิติภายใน ประเด็นการพัฒนาองค์กร น้ าหนักร้อยละ 
5  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 

ประเด็นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นสิ่งส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่รัฐบาลพยายาม
ผลักดันให้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต 
หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปฏิบัติงานหรือกระท าการใดๆ อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย เป็นธรรม  และ
เสมอภาค ทั้งยังต้องสามารถตรวจสอบ ชี้แจง และอธิบายได้เมื่อมีข้อสงสัย การใช้งบประมาณต้อง
เป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง บุคลากรของรัฐต้อง
มีจิตส านึกที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะที่หน่วยงานต้องวางระบบป้องกัน        
การทุจริตประพฤติมิชอบที่ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ มีการเตรียม
ข้อมูลพร้อมส าหรับการให้บริการประชาชน มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของภาครัฐได้อย่างมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐได้ 
ประการสุดท้าย ผู้น าองค์กรของรัฐต้องยึดถือและเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและอาศัย
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้ง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยใน
การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็น       
ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 277 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส่วนราชการระดับกรม จ านวน 
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148 หน่วยงาน (2) จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด (โดยประเมินส่วนราชการในจังหวัด 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมจ านวน 228 หน่วยงาน) และ (3) องค์การมหาชน จ านวน 53 หน่วยงาน 
ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. หวังว่าการประเมินนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มการทุจริต
ที่ลดลง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานที่เข้า

รับการประเมิน 
1.2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในการน าไปปรับปรุงหรือ

พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
1.2.3 เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานที่เข้ารับการ

ประเมิน ในการน าไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื อหา     

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เป็นการวัดระดับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส 
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความ
เป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานและวัดระดับความรับผิดชอบตามหน้าที่  
(Accountability on Duties) ของผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  

3) ดัชนีความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อการให้บริการของหนว่ยงานภาครัฐ 
(External) เป็นการวัดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินงานที่เปน็ธรรม และโปร่งใส เปน็ไปตาม
กระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมือ่ได้รับการ
เสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สว่นตน กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) เป็นการวัดระบบการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) โดย           
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า โดยหน่วยงานต้องบริหารค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.3.2 วิธีการศึกษาวิจัย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ 2 วิธี คือ 
1) การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลเอกสารหรือ

หลักฐานต่างๆ ตามแบบประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) โดยให้หน่วยงานภาครัฐตาม
กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการหรือกิจกรรมที่หน่วยงาน
ด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

2) การวิจัยจากกลุ่มส ารวจตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามแบบประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) และบุคลากรรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบ
ส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในเรื่อง
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม
และมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี 

1.3.3 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
80 - 100     คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก 
60 - 79.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง 
40 - 59.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานปานกลาง 
20 - 39.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ า 
0   - 19.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่ ามาก 
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1.3.4 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง 
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้      

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) หมายถึง ประชาชน 

บุคคลภายนอกหน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่เป็นผู้มารับบริการ/
เป็นลูกค้า/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปี  
ที่ผ่านมา จ านวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) หมายถึง บุคลากร
ในสังกัดที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา         
ซึ่งหน่วยที่เข้ารับการประเมินรวบรวมรายชื่อส่งให้แก่ที่ปรึกษา เก็บข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
จ านวน 100 คน 

3) เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ด าเนินการจัดส่งแบบ
ส ารวจให้แก่หน่วยงานทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง ส าหรับตอบประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งท าการรวบรวมข้อมูลบนพ้ืนฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้
แบบประเมิน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยใช้แบบประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
  

1.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
1.4.1  หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

การด าเนินงานมากขึ้น 
1.4.2 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินสามารถน าผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในการป้องปรามไม่ให้เกิด
การทุจริตภายในหน่วยงานได้ 

1.4.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        

(Integrity & Transparency Assessment) จ าแนกออกเป็น 2 กรอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
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กรอบการด าเนินงานโครงการฯ กรอบแนวคิดการประเมิน ITA 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

ประชุมชี แจง 
กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมนิ 

จัดประชุมภายใน 

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ในสังกัด 
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน 

กับหน่วยงาน 

ประเมนิ Evidence-Based  
            - แบบประเมิน Internal 
            - แบบประเมิน External 
 

ขอ จัด 

 

 

เก็บขอ้มูลและประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯ  

 

รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

 

รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนา 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะ          
ในการพัฒนาการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯให้แก่ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

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

กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั 

Integrity & 
Transparency 
Assessment : 

ITA 

ความโปร่งใส  
(Transparency) 

ความพรอ้มรับผิด 
(Accountability) 

ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

(Corruption – Free) 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร 
(Integrity Culture) 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(Work Integrity) 

การด าเนินงานขององค์กร 

ระบบการร้องเรียนขององค์กร 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 

ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ 

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต 

ประสบการณ์ตรงการทุจริต 

วัฒนธรรมองค์กร 

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 

EIT & EBIT 

EIT & EBIT 

EIT & EBIT 

EIT & EBIT 

EIT 

EIT 

IIT 
 

IIT& EBIT 
 

IIT 
 

IIT 
 

IIT 
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คะแนน ITA 
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1.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า 

1.6.1 การจัดอันดับผลคะแนนในระดับกรมของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า  พบว่า คะแนน ITA เท่ากับ 83.94 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานระดับสูงมากและเมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนในระดับกรมจากจ านวน ๑๔๘ หน่วยงาน 
พบว่าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อยู่ในอันดับที่ 22 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 การจัดอันดับผลคะแนนในระดับกรมของส านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การค้า 

 
 

1.6.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูล 

จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จ าแนกตามแหล่งข้อมูล พบว่า คะแนนจากผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 86.81 คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 68.11 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 81.40 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 

 

ITA = 83.94 

อันดับที่ 22 
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แผนภูมิที่ 2  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  

จ าแนกตามแหล่งข้อมูล 
 
 
 
 
1.6.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  จ าแนก

รายละเอียดตามดัชนีและตัวชี วัด 
เมื่อน าคะแนนมาท าการถ่วงน้ าหนัก พบว่าส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้าได้คะแนนโดยภาพรวมเท่ากับ 83.94 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับสูง แสดงรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัดย่อย ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน   
              ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า   

 

ล าดับ
ที ่

ดัชนี/ตัวชี วัดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ค่า
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

EIT EBIT IIT 
 

คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น  าหนัก 

1 ความโปร่งใส 26.00 88.91  88.91 23.12 
1.1 การด าเนินงานขององค์กร 

 
86.66  86.66  

     1.1.1  การให้และเปดิเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง  73.87 100.00  86.94 

 

     1.1.2  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

69.54 100.00  84.77  
     1.1.3  ความเป็นธรรม/ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

 
89.39 100.00  94.70  

     1.1.4  การมีส่วนร่วม 
 

  80.00  80.00  
     1.1.5  ผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัริาชการ 

 
78.85    78.85  

     1.1.6  การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

 
  100.00  100.00 

 

1.2 ระบบการร้องเรยีนขององค์กร  91.16  91.16  
     1.2.1  การตอบสนองข้อร้องเรียน 

 
86.19 100.00  93.10  

     1.2.2  ช่องทางการร้องเรียน 
 

73.51    73.51  
     1.2.3  การแจ้งผลร้องเรียน 

 
85.71    85.71  

2 ความพร้อมรับผิด 18.00 92.07  92.07 16.57 
ความรับผิดชอบตามการปฏิบตัิหน้าท่ี 

 
84.13 100.00  92.07  

3 ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

22.00 97.05   97.05 21.35 

3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจรติ  94.11    94.11  
3.2 ประสบการณ์ตรงการทุจรติ  100.00    100.00  

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00  68.88 68.88 11.02 
4.1 วัฒนธรรมองค์กร     73.81 73.81  
4.2 การต่อต้านการทุจรติขององค์กร   61.31 66.61 63.96  

5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 18.00   66.01 66.01 11.88 
5.1 การบริหารงานบุคคล 

 
  58.85 58.85  

     5.1.1  ประสบการณต์รง 
 

  52.05 52.05  
     5.1.2  การรับรู ้

 
  59.61 59.61  

5.2 การบริหารงบประมาณ    74.70 74.70  
     5.2.1  การรับรู ้    74.70 74.70  
5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน    64.49 64.49  
     5.3.1  ประสบการณต์รง 

 
  69.05 69.05  

     5.3.2  การรับรู ้
 

  60.84 60.84  
รวม 100.00 คะแนน ITA = 83.94 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากับร้อยละ 97.05 ส่วนดัชนีที่ได้คะแนนต่ ากว่าดัชนีอ่ืนๆ คือ ดัชนีคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับ 66.01 ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จ าแนกตามดัชนีและตัวชี้วัดย่อย สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.91 โดยจ าแนกเป็นการด าเนินงานของ
องค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.66 และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
91.16 เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การด าเนินงานขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.66  โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
86.94 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 73.87 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน 
เนื่องจากคะแนนที่ได้จาก Evidence-Based เป็นคะแนนที่ได้จากการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ซึ่งมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
ทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน แต่ในส่วนของ External ได้
คะแนนต่ ากว่าเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ให้บริการ 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.77 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.54 และ
คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก
คะแนนที่ได้จาก Evidence – Based เป็นคะแนนที่ได้จากการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน และคู่มือ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน แต่ในส่วนของ External ได้คะแนน   
ต่ ากว่าเรื่องระยะเวลาการให้บริการที่เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.70 
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
89.39 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

- การมีส่วนร่วม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.00 โดยได้คะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  

- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.85 โดยได้คะแนน
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 
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- การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100.00 โดยได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 

1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.16 โดยเป็น
คะแนนที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.10 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.19
ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

- ช่องทางการร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.51 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม (External) ได้รับความสะดวกในระดับสูง 

- การแจ้งผลการร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.71 แสดงว่า
ประสิทธิภาพของการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอยู่ใน
ระดับสูงมาก 

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.07 เป็นการประเมินความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่จากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับ 84.13 และคะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่า
คะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน   

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
เป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ วัด
การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Perceived Corruption) และประสบการณ์ตรงการทุจริต (Experienced 
Corruption) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.05 โดยจ าแนกเป็นคะแนนการรับรู้ข้อมูลการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.11 และคะแนนจากประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับ      
ร้อยละ 100.00 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก เห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนจากทั้ง 2 แง่มุมมีความสอดคล้องกัน 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.88 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

4.1 วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.81 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่ม
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 

4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.96 
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 66.61 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.31 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก Internal และ Evidence – Based สอดคล้องกนั 



- ๑๗ - 

5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความ
คิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
66.01 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

5.1 การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.85 โดยเป็นคะแนนที่ได้จาก
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เป็นการวัดใน 2 แง่มุม คือ (1) 
ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.05 และ (2) การรับรู้ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
59.61 

5.2 การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.70 โดยเป็นคะแนนที่ได้
จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 

5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน โดยเป็นคะแนนเท่ากับร้อยละ 64.49  
โดยเป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เป็นการวัดใน 2 
แง่มุม คือ (1)  ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.05 และ (2) การรับรู้ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 60.84 
 
1.7 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1.7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) 
โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจาก Perception-Based 

พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องจาก Perception-Based มีจ านวน 2 ดัชนี ได้แก่  
1) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เป็นคะแนนจาก 

Internal โดยบกพร่องในตัวชี้วัดการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ในประเด็นเรื่อง (1) การให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  และ(2) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการทุจริต   

2) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นคะแนน
จาก Internal โดยบกพร่องในตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล ในประเด็นเรื่อง (1) ค่าตอบแทนที่ได้รับมี
ความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  และ 2) ถ้าได้งานในต าแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอ่ืน 
ยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบัน   
 

1.7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า ประเด็นส าคัญที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงด าเนินงาน

ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) มี 8 ประเด็น คือ 1) ผู้การเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 2) การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 3) การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 4) การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 5) รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ 
และ 6) การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไป



- ๑๘ - 

ปรับปรุงระบบการท างาน  7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 8) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่ม
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

 
สรุป 
ในภาพรวมคะแนน ITA ของหน่วยงานอยู่ในระดับแต่พบข้อมูลที่เป็นสาเหตุให้คะแนน ITA 

ยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนของ Perception-Based (Internal) อยู่ 4 จุดบกพร่อง และ 
จ านวน 2 ดัชนี คือ ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และดัชนีที่
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ดังนั้น หน่วยงานควรศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาเพื่อน าสาเหตุมาพิจารณา ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนต่อไป 
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