






 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ (๑) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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ITA 

ความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมลู 

การมสี่วนร่วม 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

EB๑ - E๑ – E๒ 

EB๒ 
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EB๓ 
 

- 
 

- 
 

ความพร้อมรับผิด 

การด าเนินงานตามภารกจิ 

การปฏิบัติงานตามหน้าที ่

เจตจ านงสจุริต 
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E๑๐ 
 

ความปลอดจากการ
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EB๘ 
 

I๓ – I๕ 
 

E๑๑ – E๑๓ 
 

วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 
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ปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุล
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หน่วยงาน 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑) ส านักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) จ านวน ๓ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑ ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนญู ๘๔.๑๔ 

๒ ส ำนักงำนศำลปกครอง ๘๔.๘๓ 
๓ ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ๘๓.๓๒ 

๒) องค์กรอิสระ จ านวน ๕ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ ๘๙.๐๓ 
๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๘๒.๕๗ 
๖ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ๙๐.๖๐ 
๗ ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ๘๔.๐๙ 
๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหง่ชำติ ๘๒.๗๓ 

๓) องค์กรอัยการ จ านวน ๑ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๙ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ๘๒.๑๘ 

๔) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา จ านวน ๒ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๐ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ๘๘.๐๕ 
๑๑ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ๗๖.๓๘ 

๕) ส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวน ๑ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๒ ส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ๗๙.๐๘ 
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๖) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๔ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๓ กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย ๖๕.๑๔ 

๑๔ กำรเคหะแหง่ชำติ ๘๕.๕๓ 
๑๕ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๗๕.๒๗ 
๑๖ กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย ๙๒.๒๘ 
๑๗ กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ๘๕.๓๓ 
๑๘ กำรนิคมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย ๙๐.๕๔ 
๑๙ กำรประปำนครหลวง ๙๒.๔๐ 
๒๐ กำรประปำส่วนภูมิภำค ๙๑.๔๒ 
๒๑ กำรไฟฟ้ำนครหลวง ๙๒.๗๑ 
๒๒ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ๙๑.๖๘ 
๒๓ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ๙๒.๙๒ 
๒๔ กำรยำงแหง่ประเทศไทย ๘๖.๔๐ 
๒๕ กำรยำสบูแหง่ประเทศไทย ๘๙.๐๓ 
๒๖ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ๘๕.๙๕ 
๒๗ กำรรถไฟแหง่ประเทศไทย ๘๐.๕๖ 
๒๘ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ๙๒.๒๑ 
๒๙ ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย ๙๑.๙๑ 
๓๐ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ๙๖.๙๔ 
๓๑ ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย ๙๒.๐๔ 
๓๒ ธนำคำรออมสิน ๙๖.๖๘ 
๓๓ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ ๙๙.๕๕ 
๓๔ ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ๙๓.๒๔ 
๓๕ บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศัย ๙๓.๑๓ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๖ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม ๘๘.๒๔ 
๓๗ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) ๘๓.๗๑ 
๓๘ บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)  ๘๒.๔๗ 
๓๙ บริษัท ขนส่ง จ ำกัด ๙๐.๑๕ 
๔๐ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) ๘๒.๑๐ 
๔๑ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  ๘๘.๒๕ 
๔๒ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ๙๓.๒๑ 
๔๓ บริษัท ปตท จ ำกัด (มหำชน)  ๙๑.๑๖ 
๔๔ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ๙๑.๒๘ 
๔๕ บริษัท วิทยุกำรบินแหง่ประเทศไทย จ ำกัด ๘๙.๔๖ 
๔๖ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ๘๓.๗๔ 
๔๗ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด ๘๓.๓๒ 
๔๘ โรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต ๘๗.๙๘ 
๔๙ โรงพมิพ์ต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ๗๘.๑๙ 
๕๐ สถำบันกำรบินพลเรือน ๗๒.๑๘ 
๕๑ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๙๐.๗๑ 
๕๒ ส ำนักงำนธนำนุเครำะห ์ ๖๕.๐๒ 
๕๓ ส ำนักงำนสลำกกินแบง่รัฐบำล ๘๗.๙๖ 
๕๔ องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๘๔.๐๔ 
๕๕ องค์กำรคลังสินค้ำ ๗๐.๐๗ 
๕๖ องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย ๘๗.๘๘ 
๕๗ องค์กำรตลำด ๘๔.๘๔ 
๕๘ องค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร ๗๖.๗๗ 
๕๙ องค์กำรพพิิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ ๘๐.๙๑ 
๖๐ องค์กำรเภสัชกรรม ๘๗.๙๓ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๖๑ องค์กำรส่งเสริมกจิกำรโคนมแหง่ประเทศไทย ๙๔.๖๔ 
๖๒ องค์กำรสวนพฤกษศำสตร ์ ๘๗.๓๑ 
๖๓ องค์กำรสวนสัตว์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ๗๗.๔๒ 
๖๔ องค์กำรสะพำนปลำ ๘๕.๙๘ 
๖๕ องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต ๗๙.๕๐ 
๖๖ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ ๘๙.๗๙ 

๗) องค์การมหาชน จ านวน ๕๒ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๖๗ กองทุนพฒันำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ๘๘.๙๘ 
๖๘ คุรุสภำ ๘๑.๓๔ 
๖๙ โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) ๘๙.๐๒ 
๗๐ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ (องค์กำรมหำชน) ๙๕.๗๕ 
๗๑ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) ๘๙.๓๙ 
๗๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) ๙๓.๔๔ 
๗๓ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ๘๓.๕๐ 
๗๔ ศูนย์ส่งเสรมิศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) ๘๒.๘๑ 
๗๕ สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ ๘๑.๓๒ 
๗๖ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ๗๖.๗๒ 
๗๗ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ๙๔.๐๗ 
๗๘ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ๗๙.๗๑ 
๗๙ สถำบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ (องค์กำรมหำชน) ๗๒.๖๐ 
๘๐ สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน (องค์กำรมหำชน) ๘๒.๓๕ 
๘๑ สถำบันบริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน) ๘๕.๔๒ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๘๒ สถำบันพฒันำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) ๙๕.๒๕ 
๘๓ สถำบันเพือ่กำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน)  ๙๒.๓๑ 
๘๔ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ๘๗.๗๘ 
๘๕ สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) ๘๖.๔๓ 
๘๖ สถำบันรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) ๙๒.๔๖ 
๘๗ สถำบันวัคซีนแหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) ๘๖.๑๓ 
๘๘ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ๗๙.๘๓ 
๘๙ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ๘๕.๗๑ 
๙๐ สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นทีสู่ง (องค์กำรมหำชน) ๗๑.๒๖ 
๙๑ สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดบัแหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) ๘๙.๒๕ 
๙๒ สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ๘๕.๘๐ 
๙๓ สถำบันสง่เสรมิกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๘๓.๑๐ 

๙๔ 
สถำบันสง่เสรมิควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(องค์กำรมหำชน) 

๘๙.๕๕ 

๙๕ สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ๘๒.๓๕ 
๙๖ สถำบันอนุญำโตตุลำกำร ๗๓.๐๔ 
๙๗ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ๘๔.๑๑ 
๙๘ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ๘๖.๐๒ 
๙๙ ส ำนักงำนกองทุนหมูบ่้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ๕๕.๗๘ 

๑๐๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ๘๗.๓๒ 

๑๐๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครแูละบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

๔๓.๔๒ 

๑๐๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ๘๕.๔๗ 
๑๐๓ ส ำนักงำนควำมร่วมมือพฒันำเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้ำน (องค์กำรมหำชน) ๘๑.๔๙ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๐๔ ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ๘๑.๓๕ 
๑๐๕ ส ำนักงำนบรหิำรและพฒันำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ๘๘.๕๗ 
๑๐๖ ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ๙๕.๗๒ 
๑๐๗ ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ๕๔.๑๙ 
๑๐๘ ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ๙๒.๒๒ 
๑๐๙ ส ำนักงำนพฒันำพิงคนคร (องค์กำรมหำชน) ๘๒.๘๕ 
๑๑๐ ส ำนักงำนพฒันำรฐับำลดิจิทลั (องค์กำรมหำชน) ๘๙.๑๔ 
๑๑๑ ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ ๘๑.๖๐ 
๑๑๒ ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ๗๖.๒๐ 

๑๑๓ 
ส ำนักงำนพพิิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
(องค์กำรมหำชน)  

๙๕.๔๔ 

๑๑๔ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ๘๗.๐๓ 
๑๑๕ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนทิรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ๕๖.๗๓ 
๑๑๖ ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ๘๑.๑๒ 
๑๑๗ ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั ๘๔.๖๓ 
๑๑๘ ส ำนักงำนหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ ๘๘.๓๓ 
๑๑๙ หอภำพยนตร ์(องค์กำรมหำชน) ๗๔.๐๙ 

๑๒๐ 
องค์กำรบรหิำรกำรพฒันำพื้นที่พเิศษเพื่อกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน) 

๙๐.๐๒ 

๑๒๑ องค์กำรบรหิำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ๘๘.๙๑ 
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๘) หน่วยงานภาครัฐระดับกรม จ านวน ๑๔๖ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๒๒ กรมกำรขนสง่ทำงบก ๘๗.๖๖ 
๑๒๓ กรมกำรข้ำว ๘๘.๑๖ 
๑๒๔ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ๘๕.๔๔ 
๑๒๕ กรมกำรค้ำภำยใน ๘๙.๐๙ 
๑๒๖ กรมกำรจัดหำงำน ๗๙.๔๘ 
๑๒๗ กรมกำรท่องเที่ยว ๗๖.๑๔ 
๑๒๘ กรมกำรปกครอง ๘๒.๒๒ 
๑๒๙ กรมกำรพฒันำชุมชน ๘๗.๐๕ 
๑๓๐ กรมกำรแพทย ์ ๘๗.๒๒ 
๑๓๑ กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก ๘๘.๕๒ 
๑๓๒ กรมกำรศำสนำ ๘๗.๙๒ 
๑๓๓ กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน ๘๔.๗๑ 
๑๓๔ กรมกจิกำรผูสู้งอำยุ ๘๕.๘๒ 
๑๓๕ กรมกจิกำรสตรีและสถำบันครอบครัว ๘๑.๕๐ 
๑๓๖ กรมควบคุมมลพิษ ๘๙.๘๗ 
๑๓๗ กรมควบคุมโรค ๘๖.๕๒ 
๑๓๘ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ ๘๗.๔๕ 
๑๓๙ กรมคุมประพฤติ ๘๗.๐๕ 
๑๔๐ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ๘๘.๖๓ 
๑๔๑ กรมเจ้ำท่ำ ๘๕.๒๗ 
๑๔๒ กรมชลประทำน ๘๕.๔๕ 
๑๔๓ กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ ๘๖.๙๘ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๔๔ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ๙๐.๑๙ 
๑๔๕ กรมทรัพยส์ินทำงปัญญำ ๘๗.๒๕ 
๑๔๖ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝัง่ ๘๗.๘๓ 
๑๔๗ กรมทรัพยำกรธรณี ๘๔.๖๙ 
๑๔๘ กรมทรัพยำกรน้ ำ ๘๓.๕๔ 
๑๔๙ กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล ๗๕.๘๐ 
๑๕๐ กรมทำงหลวง ๘๑.๗๖ 
๑๕๑ กรมทำงหลวงชนบท ๘๗.๙๘ 
๑๕๒ กรมท่ำอำกำศยำน ๘๑.๔๗ 
๑๕๓ กรมที่ดิน ๘๑.๙๕ 
๑๕๔ กรมธนำรกัษ์ ๘๖.๗๔ 
๑๕๕ กรมธุรกิจพลังงำน ๘๕.๗๒ 
๑๕๖ กรมบังคับคด ี ๙๒.๗๕ 
๑๕๗ กรมบัญชีกลำง ๙๐.๘๓ 
๑๕๘ กรมประชำสัมพันธ์ ๗๗.๒๘ 
๑๕๙ กรมประมง ๘๗.๑๖ 
๑๖๐ กรมปศุสัตว์ ๘๖.๔๑ 
๑๖๑ กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย ๘๒.๒๘ 
๑๖๒ กรมป่ำไม ้ ๘๖.๔๕ 
๑๖๓ กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ๘๐.๒๖ 
๑๖๔ กรมพลศึกษำ ๘๖.๙๘ 
๑๖๕ กรมพฒันำที่ดิน ๗๙.๗๒ 
๑๖๖ กรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ ๘๘.๕๓ 
๑๖๗ กรมพฒันำฝมีือแรงงำน ๘๕.๙๐ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๖๘ กรมพฒันำพลังงำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน ๗๖.๒๓ 
๑๖๙ กรมพฒันำสงัคมและสวัสดิกำร ๕๖.๓๗ 
๑๗๐ กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ๗๖.๓๖ 
๑๗๑ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ๘๙.๑๓ 
๑๗๒ กรมรำชทัณฑ ์ ๘๘.๒๐ 
๑๗๓ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ๘๑.๓๖ 
๑๗๔ กรมวิชำกำรเกษตร ๘๗.๙๗ 
๑๗๕ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ ๘๙.๖๒ 
๑๗๖ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ๘๙.๘๕ 
๑๗๗ กรมศลิปำกร ๘๑.๖๙ 
๑๗๘ กรมศลุกำกร ๘๘.๒๕ 
๑๗๙ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ๘๔.๓๙ 
๑๘๐ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ๗๙.๑๑ 
๑๘๑ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ๘๔.๗๖ 
๑๘๒ กรมส่งเสริมคุณภำพสิง่แวดล้อม ๙๐.๖๔ 
๑๘๓ กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ๘๑.๔๙ 
๑๘๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๘๘.๕๑ 
๑๘๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๙๐.๗๐ 
๑๘๖ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ๘๔.๑๔ 
๑๘๗ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ๘๒.๖๙ 
๑๘๘ กรมสรรพสำมิต ๘๗.๙๔ 
๑๘๙ กรมสรรพำกร ๗๗.๒๙ 
๑๙๐ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ๘๘.๑๑ 
๑๙๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๘๙.๔๖ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๑๙๒ กรมสุขภำพจิต ๘๗.๘๐ 
๑๙๓ กรมหม่อนไหม ๗๔.๖๗ 
๑๙๔ กรมอนำมัย ๘๕.๐๔ 
๑๙๕ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ๘๔.๖๖ 
๑๙๖ กรมอุตุนิยมวิทยำ ๘๓.๐๕ 
๑๙๗ กรมอทุยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช ๘๘.๙๖ 
๑๙๘ กองทัพบก ๘๘.๐๘ 
๑๙๙ กองทัพเรอื ๘๙.๙๗ 
๒๐๐ กองทัพอำกำศ ๘๕.๐๖ 
๒๐๑ กองบญัชำกำรกองทพัไทย ๘๕.๐๘ 
๒๐๒ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจกัร ๗๓.๔๘ 
๒๐๓ ศูนย์อ ำนวยกำรบรหิำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๘๖.๗๖ 
๒๐๔ สถำบันนิติวิทยำศำสตร ์ ๘๖.๕๕ 
๒๐๕ ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ๘๗.๗๘ 
๒๐๖ ส ำนักงบประมำณ ๘๔.๐๘ 
๒๐๗ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๘๐.๑๔ 
๒๐๘ ส ำนักงำนกจิกำรยุติธรรม ๘๘.๑๗ 
๒๐๙ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ๘๔.๔๔ 
๒๑๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ๗๖.๐๒ 
๒๑๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ๗๖.๓๔ 
๒๑๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ๘๙.๒๔ 
๒๑๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ๘๖.๘๙ 
๒๑๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค ๘๗.๓๐ 
๒๑๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ๘๘.๓๒ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๒๑๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ๗๘.๔๖ 
๒๑๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ ๘๙.๓๗ 
๒๑๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ๘๔.๗๕ 
๒๑๙ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ๘๗.๐๐ 
๒๒๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ๘๙.๙๐ 

๒๒๑ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

๘๙.๗๒ 

๒๒๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ๘๐.๓๐ 
๒๒๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ๘๖.๔๙ 
๒๒๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ๘๒.๑๖ 
๒๒๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ๘๓.๐๕ 
๒๒๖ ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ ๗๐.๔๗ 
๒๒๗ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนสง่และจรำจร ๘๐.๓๔ 
๒๒๘ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ๘๓.๓๘ 
๒๒๙ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ๘๓.๖๔ 
๒๓๐ ส ำนักงำนนโยบำยและยทุธศำสตรก์ำรค้ำ ๘๒.๗๕ 
๒๓๑ ส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะ ๘๖.๙๕ 
๒๓๒ ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ๘๐.๐๓ 
๒๓๓ ส ำนักงำนประกันสงัคม ๘๔.๘๒ 
๒๓๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ๘๘.๓๑ 
๒๓๕ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลงั ๘๗.๕๓ 
๒๓๖ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ๘๕.๕๓ 
๒๓๗ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ๗๘.๓๕ 
๒๓๘ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ๘๑.๕๔ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๔๒๖ หน่วยงาน 
--------------------------------------- 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๒๓๙ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๘๗.๗๕ 
๒๔๐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ๘๙.๙๖ 
๒๔๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ๘๘.๖๑ 
๒๔๒ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม ๘๔.๑๒ 
๒๔๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ๘๖.๑๒ 
๒๔๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์ ๘๘.๑๒ 
๒๔๕ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ๘๑.๓๔ 
๒๔๖ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ๘๔.๘๙ 
๒๔๗ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ๘๗.๓๘ 
๒๔๘ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๘๔.๐๖ 
๒๔๙ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๙๒.๓๑ 
๒๕๐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ๘๖.๕๐ 
๒๕๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ๙๔.๓๔ 
๒๕๒ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ๘๒.๐๓ 
๒๕๓ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี ๘๗.๑๑ 
๒๕๔ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ๘๔.๔๕ 
๒๕๕ ส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำติ ๗๗.๘๒ 
๒๕๖ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ๘๖.๕๙ 
๒๕๗ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ ๘๕.๗๙ 
๒๕๘ ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ๘๔.๐๒ 
๒๕๙ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ๘๗.๖๙ 
๒๖๐ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๘๗.๔๗ 
๒๖๑ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร ๘๕.๔๕ 
๒๖๒ ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรคลัง ๘๖.๒๕ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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จ านวน ๔๒๖ หน่วยงาน 
--------------------------------------- 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๒๖๓ ส ำนักงำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม ๘๗.๒๙ 
๒๖๔ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ๘๓.๘๕ 
๒๖๕ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ๗๔.๙๗ 
๒๖๖ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรฐัมนตร ี ๘๒.๑๓ 
๒๖๗ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร ี ๘๓.๕๕ 

๙) ส่วนราชการระดับจังหวัด จ านวน ๗๖ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๒๖๘ จังหวัดกระบี ่ ๗๐.๘๖ 
๒๖๙ จังหวัดกำญจนบุร ี ๘๒.๘๓ 
๒๗๐ จังหวัดกำฬสินธ์ุ ๘๘.๕๘ 
๒๗๑ จังหวัดก ำแพงเพชร ๘๓.๑๖ 
๒๗๒ จังหวัดขอนแก่น ๘๖.๙๔ 
๒๗๓ จังหวัดจันทบรุ ี ๘๘.๔๐ 
๒๗๔ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๗๘.๒๙ 
๒๗๕ จังหวัดชลบุร ี ๘๘.๒๗ 
๒๗๖ จังหวัดชัยนำท ๘๘.๔๓ 
๒๗๗ จังหวัดชัยภูม ิ ๘๖.๔๘ 
๒๗๘ จังหวัดชุมพร ๘๑.๘๗ 
๒๗๙ จังหวัดเชียงรำย ๗๙.๔๘ 
๒๘๐ จังหวัดเชียงใหม ่ ๘๕.๕๘ 
๒๘๑ จังหวัดตรัง ๘๕.๒๕ 
๒๘๒ จังหวัดตรำด ๘๖.๕๓ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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จ านวน ๔๒๖ หน่วยงาน 
--------------------------------------- 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๒๘๓ จังหวัดตำก ๘๗.๐๕ 
๒๘๔ จังหวัดนครนำยก ๘๙.๕๓ 
๒๘๕ จังหวัดนครปฐม ๘๗.๓๔ 
๒๘๖ จังหวัดนครพนม ๘๘.๔๖ 
๒๘๗ จังหวัดนครรำชสมีำ ๘๙.๐๖ 
๒๘๘ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ๘๑.๒๑ 
๒๘๙ จังหวัดนครสวรรค์ ๘๗.๓๕ 
๒๙๐ จังหวัดนนทบุร ี ๖๐.๗๒ 
๒๙๑ จังหวัดนรำธิวำส ๘๘.๒๗ 
๒๙๒ จังหวัดน่ำน ๘๖.๖๑ 
๒๙๓ จังหวัดบึงกำฬ ๘๓.๓๓ 
๒๙๔ จังหวัดบุรรีัมย ์ ๘๗.๙๙ 
๒๙๕ จังหวัดปทุมธำนี ๘๘.๑๒ 
๒๙๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘๑.๐๑ 
๒๙๗ จังหวัดปรำจีนบรุ ี ๘๙.๘๔ 
๒๙๘ จังหวัดปัตตำนี ๘๒.๐๔ 
๒๙๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ๘๗.๙๑ 
๓๐๐ จังหวัดพะเยำ ๘๒.๔๗ 
๓๐๑ จังหวัดพงังำ ๘๗.๓๔ 
๓๐๒ จังหวัดพทัลงุ ๘๑.๕๗ 
๓๐๓ จังหวัดพจิิตร ๘๕.๘๖ 
๓๐๔ จังหวัดพิษณุโลก ๘๗.๕๓ 
๓๐๕ จังหวัดเพชรบรุ ี ๘๓.๑๖ 
๓๐๖ จังหวัดเพชรบรูณ์ ๘๘.๐๙ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๐๗ จังหวัดแพร ่ ๘๘.๑๒ 
๓๐๘ จังหวัดภูเก็ต ๗๘.๖๑ 
๓๐๙ จังหวัดมหำสำรคำม ๘๓.๓๒ 
๓๑๐ จังหวัดมกุดำหำร ๘๘.๑๒ 
๓๑๑ จังหวัดแมฮ่่องสอน ๘๑.๘๑ 
๓๑๒ จังหวัดยโสธร ๘๙.๔๖ 
๓๑๓ จังหวัดยะลำ ๘๔.๕๔ 
๓๑๔ จังหวัดร้อยเอ็ด ๘๓.๑๒ 
๓๑๕ จังหวัดระนอง ๘๖.๐๒ 
๓๑๖ จังหวัดระยอง ๘๒.๔๘ 
๓๑๗ จังหวัดรำชบุร ี ๘๑.๑๖ 
๓๑๘ จังหวัดลพบรุ ี ๘๘.๒๐ 
๓๑๙ จังหวัดล ำปำง ๘๗.๕๐ 
๓๒๐ จังหวัดล ำพูน ๘๐.๕๑ 
๓๒๑ จังหวัดเลย ๘๓.๔๔ 
๓๒๒ จังหวัดศรสีะเกษ ๘๕.๙๗ 
๓๒๓ จังหวัดสกลนคร ๘๗.๙๘ 
๓๒๔ จังหวัดสงขลำ ๗๐.๘๐ 
๓๒๕ จังหวัดสตูล ๘๙.๗๙ 
๓๒๖ จังหวัดสมุทรปรำกำร ๘๕.๕๗ 
๓๒๗ จังหวัดสมุทรสงครำม ๘๑.๐๕ 
๓๒๘ จังหวัดสมุทรสำคร ๘๘.๐๖ 
๓๒๙ จังหวัดสระแก้ว ๘๕.๖๘ 
๓๓๐ จังหวัดสระบุร ี ๘๕.๒๔ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๓๑ จังหวัดสิงห์บรุ ี ๘๙.๕๖ 
๓๓๒ จังหวัดสุโขทัย ๖๙.๗๗ 
๓๓๓ จังหวัดสุพรรณบรุ ี ๘๕.๕๗ 
๓๓๔ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ๗๘.๐๕ 
๓๓๕ จังหวัดสุรินทร ์ ๘๔.๒๘ 
๓๓๖ จังหวัดหนองคำย ๘๖.๘๗ 
๓๓๗ จังหวัดหนองบัวล ำภู ๘๔.๗๒ 
๓๓๘ จังหวัดอ่ำงทอง ๘๕.๕๓ 
๓๓๙ จังหวัดอ ำนำจเจรญิ ๘๕.๙๖ 
๓๔๐ จังหวัดอุดรธำนี ๘๔.๑๕ 
๓๔๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๗๙.๖๙ 
๓๔๒ จังหวัดอทุัยธำนี ๘๙.๘๙ 
๓๔๓ จังหวัดอบุลรำชธำนี ๘๔.๙๘ 

๑๐) สถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๘๑ หน่วยงาน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๔๔ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ๘๓.๖๐ 
๓๔๕ มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ  ๗๐.๘๖ 
๓๔๖ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ ๘๙.๔๙ 
๓๔๗ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ๗๘.๘๖ 
๓๔๘ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ ๘๖.๒๙ 
๓๔๙ มหำวิทยำลัยทักษิณ  ๘๓.๕๗ 
๓๕๐ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรุ ี ๘๐.๑๓ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๕๑ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  ๘๓.๕๒ 
๓๕๒ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลกรงุเทพ  ๘๗.๗๕ 
๓๕๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก  ๔๕.๓๔ 
๓๕๔ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี  ๗๒.๐๘ 
๓๕๕ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร  ๘๓.๘๖ 
๓๕๖ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลรัตนโกสินทร์  ๘๒.๘๘ 
๓๕๗ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  ๗๖.๗๗ 
๓๕๘ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย  ๗๗.๒๖ 
๓๕๙ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูมิ  ๘๑.๐๕ 
๓๖๐ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลอีสำน  ๘๑.๔๑ 
๓๖๑ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำร ี ๖๗.๗๓ 
๓๖๒ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ ๗๔.๓๐ 
๓๖๓ มหำวิทยำลัยนครพนม  ๘๒.๘๔ 
๓๖๔ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร ์ ๘๙.๕๙ 
๓๖๕ มหำวิทยำลัยนเรศวร  ๗๐.๐๓ 
๓๖๖ มหำวิทยำลัยบูรพำ  ๗๐.๐๖ 
๓๖๗ มหำวิทยำลัยพะเยำ  ๘๓.๘๕ 
๓๖๘ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ๗๓.๒๓ 
๓๖๙ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  ๘๕.๙๑ 
๓๗๐ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  ๗๖.๕๖ 
๓๗๑ มหำวิทยำลัยมหิดล  ๘๕.๕๖ 
๓๗๒ มหำวิทยำลัยแม่โจ ้ ๘๐.๒๘ 
๓๗๓ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  ๗๐.๒๘ 
๓๗๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบรุ ี ๗๘.๔๖ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๔๒๖ หน่วยงาน 
--------------------------------------- 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๗๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ๙๑.๐๓ 
๓๗๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  ๘๘.๖๑ 
๓๗๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ  ๗๐.๐๒ 
๓๗๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  ๗๙.๙๖ 
๓๗๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่ ๘๔.๐๑ 
๓๘๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี ๗๐.๐๓ 
๓๘๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุร ี ๖๘.๐๗ 
๓๘๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  ๘๔.๙๖ 
๓๘๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  ๘๕.๒๐ 
๓๘๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช  ๘๑.๔๒ 
๓๘๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ๗๗.๓๒ 
๓๘๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ๙๓.๕๗ 
๓๘๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรมัย ์ ๘๐.๐๑ 
๓๘๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  ๘๐.๕๕ 
๓๘๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ  ๘๑.๙๑ 
๓๙๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  ๗๕.๙๗ 
๓๙๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุ ี ๘๙.๒๗ 
๓๙๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ์  ๘๒.๔๗ 
๓๙๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  ๗๓.๙๑ 
๓๙๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  ๗๓.๒๒ 
๓๙๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  ๗๙.๕๘ 
๓๙๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  ๗๘.๑๗ 
๓๙๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร ์ ๗๗.๒๘ 
๓๙๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี  ๗๖.๙๕ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๔๒๖ หน่วยงาน 
--------------------------------------- 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๓๙๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง  ๘๑.๖๙ 
๔๐๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  ๖๗.๙๕ 
๔๐๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ๘๖.๑๖ 
๔๐๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ  ๘๗.๗๐ 
๔๐๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ๘๘.๐๐ 
๔๐๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ  ๗๙.๖๑ 
๔๐๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  ๙๑.๙๙ 
๔๐๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี  ๘๑.๘๘ 
๔๐๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์ ๘๕.๗๓ 
๔๐๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง  ๘๕.๕๘ 
๔๐๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี  ๘๓.๙๑ 
๔๑๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์  ๘๓.๘๘ 
๔๑๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี  ๘๓.๑๔ 
๔๑๒ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  ๙๐.๗๐ 
๔๑๓ มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์  ๘๑.๓๔ 
๔๑๔ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๗๘.๓๙ 
๔๑๕ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ๘๑.๗๖ 
๔๑๖ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ ๗๗.๖๕ 
๔๑๗ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  ๘๕.๒๓ 
๔๑๘ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  ๗๙.๘๙ 
๔๑๙ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ๘๔.๓๔ 
๔๒๐ สถำบันดนตรกีัลยำณิวัฒนำ  ๘๒.๗๘ 
๔๒๑ สถำบันเทคโนโลยปีทมุวัน  ๗๔.๓๒ 
๔๒๒ สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  ๘๔.๑๓ 



เอกสารแนบท้ายประกาศ (๒) 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๔๒๖ หน่วยงาน 
--------------------------------------- 
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ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๔๒๓ สถำบันบัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร ์ ๘๙.๘๙ 
๔๒๔ สถำบันวิทยำลัยชุมชน  ๘๘.๖๐ 

๑๑. กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๔๒๕ กรุงเทพมหำนคร ๘๒.๓๗ 

๑๒. หน่วยงานท่ีขอเข้าร่วมการประเมิน 

ล าดับ รายชื่อหน่วยงาน คะแนน 

๔๒๖ บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด ๖๕.๔๐ 
 
 
หมายเหต:ุ  ผู้รับผิดชอบการประเมิน และผู้ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
หน่วยงานประเภทท่ี ๑ – ๕, ๗, ๑๑ และ ๑๒  
รับผิดชอบกำรประเมินโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ 
ส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลโดย สถำบันสง่เสรมิกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี ส ำนักงำน ก.พ.ร.  
หน่วยงานประเภทท่ี ๖     
รับผิดชอบกำรประเมินโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
ส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลโดย บริษัท ทรสิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 
หน่วยงานประเภทท่ี ๘ – ๙   
รับผิดชอบกำรประเมินโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 
ส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลโดย โรงเรียนนำยรอ้ยต ำรวจ 
หน่วยงานประเภทท่ี ๑๐       
รับผิดชอบกำรประเมินโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ส ำรวจข้อมูล วิเครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมูลโดย โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ
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รายงานผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment :  ITA) 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
--------------------------------------------------------------------- 

 

1.  ข้อมูลโครงการ 
 1.1 หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศในระยะยาว  
โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะด าเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรง
ไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพ่ือไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง  
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการรับรู้การทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2560  
ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้
คะแนน 37 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ แม้จะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559  
ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 176 ประเทศ 
แต่ยังแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency 
International, 2017) 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาการ
ทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” และตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดเป้าหมายการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพ่ิมขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564 โดย
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้ง 
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะน าไปสู่การลดการทุจริตในภาพรวมของประเทศไทย
และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน (ส านักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91) 
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   ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและด าเนินการประเมิน ITA      
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน ITA จ านวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรม จ านวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ดังนั้น เพ่ือให้การประเมิน ITA  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการร่วมกับ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้านการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้น าข้อมูล
ผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป 

 
   1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1.2.1 เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
    1.2.2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 
    1.2.3 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

 
   1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
    1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา     
     1.3.1.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลักฐาน     
เชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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      ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตามนโยบายที่ประกาศไว้  
      ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
กระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอ่ืนๆ (Collaboration) เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ 
หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด ทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ 
หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน 
และรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน 
      ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมิน    
มีการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
     1.3.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลักฐานเชิ งประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1 การด าเนินงานตามภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และ                   
มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้
ด าเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ 
ตลอดจนประเมินกลไกการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
      ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีการก ากับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน 
      ตัวชี้วัดที่  3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานที่รับการประเมินได้แสดงถึงเจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตาม
พันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  
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      ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     1.3.1.3  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – 
Free Index) ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการรับสินบน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบ
สถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
     1.3.1.4  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพ่ือให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการ
ทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน 
      ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับ
การประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน     
ในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
      ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้หน่วยงาน
ที่รับการประเมินให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการด าเนินการอย่างจริงจัง 
      ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ   
มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงมีกระบวนการ
ลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
     1.3.1.5  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  (Work Integrity Index) 
ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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      ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการก ากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
      ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินได้รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้าน
งบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมี
คุณธรรมมากขึ้น 
 
2.  ระเบียบวิธีการประเมิน 
   2.1 วิธีการประเมิน 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่ส าคัญ 3 วิธี คือ 
     1)  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เก็บข้อมูลโดยให้หน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินตอบค าถามพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบและจัดส่งให้แก่ท่ีปรึกษา
การประเมิน 
     2)  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งท่ีปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย   
     3)  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เก็บข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบ 
สอบถามออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งท่ีปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย      

       
   2.2 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 

80 - 100     คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60 - 79.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40 - 59.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20 - 39.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0   - 19.99  คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
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   2.3 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง 
    คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้      
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    1)  แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประชากรเป้าหมาย คือ 
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน โดยจัดเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
    2)  แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ประชากร
เป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และมีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่ปรึกษาจะประสานงานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินให้
จัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหรือเท่าที่มีจ านวนมากที่สุด เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับ
ต าแหน่ง รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ  
    3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ประชากร
เป้าหมาย คือ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 โดยที่ปรึกษาจะต้องศึกษาภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพ่ือก าหนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน และประสานงานหน่วยงานที่รับการประเมินให้จัดส่งฐานข้อมูล
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ก าหนด เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
ที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับต าแหน่ง และพ้ืนที่/สาขา
ของหน่วยงาน รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 
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กรอบแนวคิดการประเมิน 

ITA 

การเปิดเผยข้อมูล 

การมีสว่นร่วม 

การจัดซ้ือจัดจา้ง 

ดัชนีความโปร่งใส  
(Transparency 

Index) 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability 

Index) 

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจรติในการปฏิบัติงาน 

(Corruption – Free Index) 

ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรม 
ในองค์กร 

(Integrity Culture Index) 

ดัชนีคุณธรรมการท างาน 
ในหน่วยงาน 

(Work Integrity Index) 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

การรับสินบน 
Integrity & 

Transparency 
Assessment : 

ITA 

กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment) 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั 

 EIT & EBIT 

 EIT & EBIT 

 IIT & EBIT 

 IIT+EIT & EBIT 
 

 IIT 

 EBIT 

การด าเนินงานตามภารกิจ 

การปฏิบัติงานตามหน้าที ่

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

 EIT & EBIT 

 EIT & EBIT 

 IIT+EIT & EBIT 

 IIT+EIT & EBIT 
 

 IIT+EIT & EBIT 
 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

สุจริต 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต 

 IIT & EBIT 

 IIT & EBIT 

 IIT 

คุณธรรมการบริหารงาน 

มาตรฐานและความเป็นธรรม 

ในการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการ 

 2.4  กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
(Integrity & Transparency Assessment) จ าแนกตามดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
   
    
     

 
   

 
    
 
   
  
  
  
 

 
 

   
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการประเมิน ITA 

IIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายใน (Internal)  
EIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก (External) 
Evidence – based ประเมินจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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3.  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และบทวิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที ่ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4000 เว็บไซต์หน่วยงาน : www.diw.go.th 
   มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   - รับผิดชอบในการก ากับและควบคุมในการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ในประเทศ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และ
กฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพ่ือ
การลงทุน พ.ศ. 2525 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   มีอัตราก าลังทั้งสิ้น จ านวน 585 คน โดยจ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 516 คน พนักงาน
ราชการ จ านวน 33 คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 47 คน  
   มีภารกิจหลัก คือ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสากล โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิตสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การอนุรักษ์
พลังงาน วัตถุอันตราย และสารเคมี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ (ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2560 ข้อ 2) 
 
4.   ผลการประเมินของหน่วยงาน 
   ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวมกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.36 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับสูงมาก  
   4.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนก
รายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัด 
     เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 86.84 
รองลงมา คือ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.52 ดัชนี
ความพร้อมรับผิดได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.97 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 81.22 และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.07 ดังแสดงผล
คะแนนในภาพที่ 4 และรายละเอียดตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 1 
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คะแนน 

86.84 

82.97 

84.52 81.22 

68.07 

ความโปร่งใส 

ความพร้อมรับผิด 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน 

ภาพที่ 4 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
คะแนน ITA =  81.36 

(ถ่วงน้ าหนัก) 

ระดับผล 
การประเมิน 

สูงมาก 

ดัชน ี
คะแนนดัชน ี 

(ร้อยละ) 
ระดับผล 

การประเมิน 
1. ความโปร่งใส 86.84 สูงมาก 
2. ความพร้อมรับผิด 82.97 สูงมาก 
3. ความปลอดจากการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
84.52 สูงมาก 

4. วัฒนธรรมคณุธรรม       
ในองค์กร 

81.22 สูงมาก 

5. คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 

68.07 สูง 

หมายเหตุ :   1.  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่งน้ าหนักแล้ว 
2.  คะแนนดัชนีเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทกุแบบส ารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนกั 
   ส าหรับการเปรียบเทยีบในแต่ละดัชน ี

 
  4.2 การจัดอันดับผลคะแนน 
    เมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับ 
ร้อยละ 81.36 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 121 ของจ านวน 146 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 การจัดอันดับผลคะแนนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ITA = 81.36 อันดับที่ 121 
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คะแนน 

   4.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน จ าแนกตามแหล่งข้อมูล 
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจ าแนกตามแหล่งข้อมูล 
พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 71.10 คะแนนจากผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 82.19 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 86.36 ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 

 
   
ภาพที่ 6 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานจ าแนกตามแหล่งข้อมูล 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด  
 

ดัชนี/ตัวชี้วัดย่อย 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

EBIT IIT EIT 
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน
หลังถ่วง
น้ าหนัก 

1. ดัชนีความโปร่งใส 26       86.84 22.58 
1.1 การเปดิเผยข้อมูล   100.00   88.79 94.39   
1.2 การมสี่วนร่วม   100.00   82.28 91.14   
1.3 การจดัซื้อจัดจ้าง   75.00     75.00   

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 18       82.97 14.93 
2.1 การด าเนินงานตามภารกจิ   66.67   81.06 73.86   
2.2 การปฏิบตัิงานตามหน้าที ่   100.00   81.03 90.51   
2.3 เจตจ านงสุจรติของผู้บรหิาร   100.00 71.52 82.86 84.79   

2.4 การจดัการเรื่องร้องเรียน   100.00 69.49 78.62 82.70   

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
    ในการปฏิบัติงาน 

22       84.52 18.59 

การรับสินบน   100.00 73.23 80.33 84.52   
*กรณีมีการชี้มูลความผดิและ     

ไต่สวนข้อเท็จจริง 
           

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16       81.22 13.00 
4.1 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมสุจริต   100.00 77.49   88.74   
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   100.00 70.05   85.02   
4.3 แผนป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
  100.00 69.51   84.76   

4.4 การตรวจสอบถ่วงดลุภายใน     66.37   66.37   
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 

18       68.07 12.25 

5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

  50.00 74.07 82.02 68.70   

5.2 คุณธรรมการบรหิารงาน     67.44   67.44   
คะแนนรายแบบส ารวจ (100.00)   86.36 71.10 82.19     

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 81.36 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และ
จุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  5.1  ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.84 
จ าแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
   5.1.1 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.39 เป็นคะแนนจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 88.79 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External สอดคล้องกับคะแนน 
Evidence - Based   
   5.1.2  การมีส่วนร่วม โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ91.14 เป็นคะแนนจากผู้ม ี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 82.28 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External สอดคล้องกับคะแนน  
Evidence - Based   
   5.1.3  การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 ดังนั้น ควรพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)    
ในเรื่องการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง (EB3(2)) เนื่องจากข้อมูลการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานแสดง ยังไม่อาจสะท้อนถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับแนว
ทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็น   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตลอดจนกลไกการก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถึงการก าหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะ
ของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานจึงควร
ผลักดันให้มีการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ 
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  5.2  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
82.97 จ าแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
    5.2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.86 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 81.06 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 66.67 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence - Based ต่ ากว่าคะแนน 
External ดังนั้น ควรพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ในเรื่องหน่วยงานควรมีการ
เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ที่ผ่านมา) (EB4 (2)) 
โดย 1) ลิ้งกท์ี่ทางหน่วยงานเชื่อมโยงมานั้นเป็นเพียงข้อมูลสรุปการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี  แต่ไม่พบถึงข้อมูลการเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดของผลการประเมิน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจน และ 2) เอกสารที่
หน่วยงานแสดงเป็นลักษณะสรุปผลการด าเนินงานซึ่งไม่พบข้อมูลที่แสดงถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ท่ีผ่านมา) ที่ชัดเจน 
    5.2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.51 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 81.03 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External สอดคล้องกับคะแนน 
Evidence - Based  
    5.2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.79 เป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 82.86 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 71.52 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 
เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal ต่ ากว่าคะแนน External และคะแนน Evidence - 
Based ดังนั้น ควรพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ในเรื่องผู้บริหารของหน่วยงานควรมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (I1) 
    5.2.4   การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.70 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 78.62 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) เท่ากับร้อยละ 69.49 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External และคะแนน Internal ต่ ากว่าคะแนน Evidence - Based ดังนั้น 
ควรพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในเรื่องรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่สามารถ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้  (E10) และควรพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) ในเรื่องรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (I2) 
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  5.3  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ในตัวชี้วัดการรับสินบน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.52 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 80.33 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับ
ร้อยละ 73.23 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 
เห็นได้ว่าคะแนน Internal ต่ ากว่าคะแนน External และคะแนน Evidence - Based ดังนั้น  
ควรพัฒนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ในเรื่อง 1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการเรียกหรือ
รับสินบนจากผู้อ่ืน (I3) 2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ (I4) และ   
3) ผู้บริหารของหน่วยงานไม่มีการก าหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน (I5) 
  5.4  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 81.22 จ าแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
    5.4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.74 เป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 77.49 และคะแนนจากหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal ต่ ากว่าคะแนน 
Evidence - Based ดังนั้น ควรพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  ในเรื่อง 1) ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ถือ
ปฏิบัติตาม (I6) และ 2) หากพบเห็นว่ามีผู้กระท าการทุจริตในหน่วยงานไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้ง
ข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ (I8) 
   5.4.2  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.02 เป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) เท่ากับร้อยละ 70.05 และคะแนนจากหลักฐาน   
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal ต่ ากว่าคะแนน 
Evidence - Based ดังนั้น ควรพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  ในเรื่อง หน่วยงานให้
ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (I9) 
    5.4.3   แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
84.76 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 69.51 และคะแนนจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00  เห็นได้ว่าคะแนน Internal ต่ ากว่า
คะแนน Evidence - Based ดังนั้น ควรพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ในเรื่อง หน่วยงาน
มีโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (I10) 
    5.4.4  การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.37 เป็น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยได้เท่ากับร้อยละ 66.37 ซ่ึงควรพัฒนาในเรื่อง  
1) หน่วยงานมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง  (I11) 
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และ 2) กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความ
เป็นกลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12) 
  5.5  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 68.07 จ าแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
   5.5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.70 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 
82.02 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) เท่ากับร้อยละ 74.07 และคะแนนจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 50.00 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence - 
Based ต่ ากว่าคะแนน External และคะแนน Internal ดังนั้น ควรปรับปรุง Evidence - Based ใน
เรื่อง หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB12(1)) โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
หน่วยงานแสดง ยังไม่สะท้อนถึงการด าเนินการที่มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ โดยเฉพาะการก าหนดกลไกที่จะต้องมี
ลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการก าหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นค าสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม และต้องผลักดันให้มี
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

   5.5.2   คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.44 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.44 ซึ่งควรพัฒนาในเรื่อง  
1) หน่วยงานปราศจากการซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ 
เลื่อนต าแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15) 2) หน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบ 
คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (I16) 
3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) 
ค่าเดินทาง เป็นต้น (I17) 4) หน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและเกิดความคุ้มค่า 
สูงสุด (I18) และ 5) หัวหน้างานมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม (I19) 
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6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน 
   6.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
     6.1.1 ข้อเสนอแนะตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้  
 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ดัชนีความพร้อมรบัผิด 
 
 

เจตจ านงสจุริตของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของหน่วยงานควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสและซื่อสตัยส์ุจรติ (I1) 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

การรับทราบช่องทางของหน่วยงานท่ีจะสามารถ
ร้องเรียนการปฏิบัตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานได้ (I2) 

ดัชนคีวามปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

การรับสินบน 
 

1) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานไม่ควรมีการเรียกหรือรับ
สินบนจากผู้อื่น (I3) 
2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้
อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น (I4) 
3) ผู้บริหารของหน่วยงานไม่ควรมกีารก าหนด
นโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 
(I5) 

ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรม        
ในองค์กร 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
สุจรติ 
 

1) ผู้บริหารหรือเจ้าหนา้ที่อาวุโสในหน่วยงานควร
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริตจนเป็นแบบอย่างให้
เจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ๆ  ถือปฏิบัตติาม (I6) 
2) เมื่อพบเห็นว่ามีผู้กระท าการทุจริตในหน่วยงานไม่
ควรลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่
หน่วยงานตรวจสอบ (I8) 

 การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ให้ความส าคญัในการป้องกันไม่ใหเ้กิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน (I9) 

แผนป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

หน่วยงานควรมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือส่งเสรมิคุณธรรมในหน่วยงาน (I10) 

การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายใน 
 

1) การตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่
ผู้กระท าการทุจรติอย่างจริงจัง (I11) 
2) กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานควรมีความเป็น
อิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็น
กลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12) 
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ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ดัชนีคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน 
 
 
 

คุณธรรมการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี (I15) 
2) การพิจารณาความดีความชอบ คดัเลือกเจ้าหนา้ที่เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม (I16) 
3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานไม่มีการเบิกเงินท่ีเกินจริง
หรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏบิัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่า
เดินทาง เป็นต้น (I17) 
4) การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ าเป็นและ
เกิดความคุม้ค่าสูงสุด (I18) 
5) หัวหน้างานควรมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
(I19) 

 
   6.1.2 ข้อเสนอแนะตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้  
 

ดัชน ี ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ดัชนคีวามพร้อมรบัผิด การจัดการเรื่องร้องเรียน ช่องทางของหน่วยงานท่ีจะสามารถร้องเรียนการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานได ้(E10) 
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   6.1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  
    หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ EB3 (2) 
ในประเด็นดังนี ้

 
EBIT  ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

EB3 (2) การก าหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการ
ด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

ข้อมูลการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานแสดง เป็นลักษณะของการด าเนินการภายหลังจาก
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (1 มิ.ย. 61) ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการด าเนินงานดังกล่าวไม่ได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่ต้น จึงยังไม่อาจสะท้อนถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แนวทางการบันทึก
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกัน   
ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา ตลอดจนกลไกการก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถึงการก าหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อน
กระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ทีก่่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส               
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด หน่วยงานจึงควรผลักดันให้มีการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ 

 
   6.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
    ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้เป็นการน าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบส ารวจใน
ส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อหน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้ 
    6.2.1 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่ควร
พัฒนาและปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยมีการยกย่องหรือสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม
แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใสเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่นๆถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป 
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    6.2.2 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรมีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ควรปฏิบัติงานด้วยส านึกในหน้าที่ที่ควรปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ควรมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ และควรใช้วาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม ในฐานะผู้ให้บริการประชาชน 

 
7.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  7.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
    ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานขึ้นโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เข้ากับภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยมีมาตรการที่
ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณา
ด าเนินการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมภายในหน่วยงานเพ่ือสร้าง
แนวคิดต่อต้านการทุจริต ด าเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตของบุคลากร และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพ่ือร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารของ
หน่วยงานควรแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และให้มีการก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของบุคลากรของหน่วยงานในทุกระดับ  
    ยุทธศาสตร์ที่  3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ผู้บริหารของห น่วยงานควร              
ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อตัว
นโยบาย ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผู้บริหารของหน่วยงานควร
พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ                   
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น      
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารของ
หน่วยงานควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   
ให้มีประสิทธิภาพ และควรเปิดเผยข้อมูลผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบเพ่ือตระหนักถึงโทษ
ของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) ของประเทศไทย ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และการอนุมัติ อนุญาตให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ 
และปลอดจากการทุจริต เพ่ือยกระดับการรับรู้ของประชาชน และนักลงทุนต่างชาติ 
 
  7.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
     ในระดับปฏิบัติ ผู้บริหารของหน่วยงานควรพิจารณาจัดท ามาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้ 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมีการก าหนด มาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมภารกิจ
ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการก าหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงาน
ตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันหลาย
หน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานเพ่ือวางระบบให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยตรง แต่ในอนาคตหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องนี้ 
เนื่องจากกระบวนการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็น
กระบวนการเบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ 
(Collaboration) ในการยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
    2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควร
มีการก าหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตลอดจนกลไกการก ากับติดตาม
กระบวนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน  รวมถึงการก าหนด
กลไกท่ีจะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หน่วยงานจึงควรผลักดันให้มีการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ 
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    3)  การบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งควรมีการก าหนด วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ าให้ชัดเจน 
ตลอดจนควรมีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามที่มีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ 
PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างเต็มที่ 
    4)  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งจะต้องท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เช่นภารกิจในการให้บริการ
ในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ การจัดชื้อจัดจ้าง และการใช้อ านาจหน้าหน้าที่และต าแหน่ง เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
อาจสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
การก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
    5)  การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในหน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งจะต้องมีการจัดท ากรอบแนวทางเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ด้วยการน าผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะ เกิดขึ้นจาก
พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของภารกิจของหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มีการด าเนินการตาม
มาตรการดังกล่าวให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ 
    6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งต้องมีการด าเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ โดยเฉพาะการก าหนดกลไกที่จะต้องมี
ลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการก าหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นค าสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม และต้องผลักดันให้มี
การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
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