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----------------------------------------------------------------------------- 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จากการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้ พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) หน่วยงานภาครัฐ โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐที่น ามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี 
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพ           
มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Based) เข้ ากับหลั กฐาน เชิ งป ระจั กษ์  (Evidence-Based) โดยมุ่ งห วั ง ให้ เกิ ด             
การบริหารงานที่ โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการจัดระดับ ( Integrity 
Assessment) ตามผลที่ ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผล 
การประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการประเมิน ITA ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้
พิจารณามอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบด าเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางระดับ
กรม ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด  (ส านักงานจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) รวมจ านวน 657 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(กรุงเทพมหานครไม่เข้าร่วม อยู่ระหว่างชะลอโครงการ) 

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้
มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นที่ปรึกษาด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยต่อไป 
ในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานที่เข้า
รับการประเมิน 

1.2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในการน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ในการน าไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา     

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

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based)  เป็นการวัดระดับการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือของกระบวนการขั้นตอนใน                      
การด าเนินงานให้บริการอย่างโปร่งใสและด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรมในการปฏิบั ติงานตาม
อ านาจหน้าที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based) เป็นการวัดคุณธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ          
ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน การใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่   
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน  

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
(External) เป็นการวัดพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินงานที่เป็นธรรม และโปร่งใส 
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือก
ปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เป็นการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน    
ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
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5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน
จากความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) เป็นการวัดระบบ                     
การบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) โดย           
ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
งบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า โดยหน่วยงานต้องบริหารค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณและความเป็นธรรมใน                    
การมอบหมายงาน (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) และบุคลากร รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ในด้านความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบ      
แบบส ารวจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ       
ในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง 
เหมาะสมและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดี 

 

1.3.3 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง 

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้           
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้าร่วม
โครงการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จากผู้ใช้บริการทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ และเก็บข้อมูลโดยการลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวนที่น ามาวิเคราะห์รวมทั้งสิ้น  
100 คน 
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2) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) ใช้วิธีเก็บข้อมูล
ภาคสนาม จ านวนที่น ามาวิเคราะห์รวมทั้งสิ้น 100 คน  

3) เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)  ด าเนินการจัดส่งแบบ
ส ารวจให้แก่หน่วยงานทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง ส าหรับตอบประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งท าการรวบรวมข้อมูลบนพ้ืนฐานที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ โดยใช้
แบบประเม ิน      1 ช ุดต่อ 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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ภาพที่ 1 กรอบการด าเนินงานโครงการ (Project Frame Work) 
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กรอบการด าเนินงานโครงการฯ กรอบแนวคิดการประเมิน ITA 

ผู้ประเมิน ส่วนราชการ 

ประชุมชี้แจง 
กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมนิ 

จัดประชุมภายใน 

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                      

 - รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัด  
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน 
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน 

    เก็บข้อมูล     -  แบบประเมนิ Evidence-Based     
                    -  แบบประเมิน Internal   
                    -  แบบประเมิน External 
 

ขอ จัด 

อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ  

 

เก็บขอ้มูลและประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯ เบื้องต้น 

 

รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

 

รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนา 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯพร้อมข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

 

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯ ให้แก่ ส 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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1.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.6.1 ผลคะแนนสรุปภาพรวม และจ าแนกตามดัชนี 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสถิติ

แห่งชาติ จ าแนกตามแหล่งข้อมูล พบว่า  
ได้คะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 87.91 
ได้คะแนนจากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 62.65 

ได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 83.72 
เมื่อน าคะแนนดังกล่าวมาท าการถ่วงน้ าหนัก พบว่า คะแนนโดยภาพรวมเท่ากับ 83.35 ซึ่ง

ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับสูงมาก แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

คะแนน ITA = 83.35 
(ถ่วงน้ าหนัก) ระดับผลการ

ประเมิน 
ดัชนี 

คะแนนดัชนี  
(ร้อยละ) 

ความโปร่งใส 85.03 สูงมาก 
ความพร้อมรับผิด 94.55 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

99.92 สูงมาก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 69.69 สูง 
คุณธรรมในการท างานใน
หน่วยงาน 

61.59 สูง 

 

94.55 

85.03 

99.92 69.69 

61.59 

ภาพที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

หมายเหตุ : 1.  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีท่ีได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
    2. คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน  าหนัก ส าหรับการเปรียบเทยีบแตล่ะดัชนี 

กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานทั้ง 5 ดัชนี 
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ตารางที่ 1  ตารางรายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ล าดับ
ที ่ ดัชนี/ตัวชี้วัด 

ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

EIT EBIT IIT 

1 ความโปร่งใส 26.00 85.03 85.03   

1.1 การด าเนินงานขององค์กร 14.3  86.96 86.96   

     1.1.1  การให้และเปดิเผยข้อมูล 2.51 86.83 82.00 91.67   

     1.1.2  มาตรฐานการให้บริการ 2.17 90.93 81.85 100.00   

     1.1.3  ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 2.61 99.51 99.01 100.00   

     1.1.4  การมีส่วนร่วม 2.01 60.00   60.00   

     1.1.5  ผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัริาชการ 3.00 73.59 73.59     

     1.1.6  การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

2.01 100.00 
 

100.00 
 

1.2 ระบบการร้องเรยีนขององค์กร 11.7  83.10 83.10 11.7  
     1.2.1  การตอบสนองข้อร้องเรียน 4.09 78.64 57.29 100.00   
     1.2.2  ช่องทางการร้องเรียน 3.63 98.35 98.35     
     1.2.3  การแจ้งผลร้องเรียน 3.98 0.00 0.00     

2 ความพร้อมรับผิด 18.00 94.55 94.55   
2.1 ความพร้อมในการปฏิบัตติามภาระหน้าท่ี 8.82 90.09 80.18 100.00 

 
2.2 ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ 9.18  99.01 98.01 100.00   

3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22.00 99.92 99.92     
3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจรติ 11.66  99.84 99.84     
3.2 ประสบการณ์ตรง 10.34  100.00 100.00     

4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16.00 69.69   69.69 
4.1 วัฒนธรรมองค์กร 6.88  65.64     65.64 
4.2 การต่อต้านการทุจรติขององค์กร 9.12  73.74   85.72 61.77 

5 คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 18.00 61.59     61.59 
5.1 การบริหารงานบุคคล 7.56  51.04     51.04 
     5.1.1  ประสบการณต์รง 4.08 49.36     49.36 
     5.1.2  การรับรู ้ 3.48 51.23     51.23 
5.2 การบริหารงบประมาณ 5.58 68.36     68.36 
     5.2.1  การรับรู ้ 5.58 68.36     68.36 
5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 4.86  65.39     65.39 
     5.3.1  ประสบการณต์รง 2.67 73.19     73.19 
     5.3.2  การรับรู ้ 2.19 59.15     59.15 

 รวม  100.00 คะแนน ITA = 83.35 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากับร้อยละ 99.92 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนคะแนนดัชนีที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ คุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 61.59 ซึ่งยังอยู่ในระดับสูง ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานสถิติแห่งชาติจ าแนกตามดัชนีและตัวชี้วัดย่อย สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) 
และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.03  
โดยจ าแนกเป็นการด าเนินงานขององค์กรได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.96  และระบบการร้องเรียนของ
องค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.10 เมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดย่อยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.1 การด าเนินงานขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.96 โดยเป็นคะแนนที่ได้
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External) และคะแนนจากข้อมูล เอกสาร/หลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence-Based) โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- การให้และเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.83 โดยเป็น
คะแนนที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.00 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน                             
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งมีคะแนนใกล้เคียงกันคือ เท่ากับร้อยละ 91.67 เห็นได้ว่าข้อมูลที่
ได้จาก External และ Evidence - Based สอดคล้องกัน 

 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.93 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.85  ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน                           
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก 
External และ Evidence – Based สอดคล้อง 

 - ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.51 โดย
เป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.01 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน                          
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก 
External และ Evidence – Based สอดคล้อง 

 - การมีส่วนร่วม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.00 โดยได้คะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)  

- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.59 โดยได้คะแนน
จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External) 
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- การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้คะแนนเต็มเท่ากับร้อยละ 
100.00 โดยได้คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 

1.2 ระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.10 โดยเป็นคะแนนที่
ได้จากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External) และคะแนนจากข้อมูล เอกสาร/หลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence-Based) โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

- การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.64 โดยเป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.29  ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน                        
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก 
External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

- ช่องทางการร้องเรียน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.35 โดยได้คะแนนจาก                             
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External)  

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมประเมินจากความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
(External) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 94.55 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

2.1 ความพร้อมในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.09  
โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.18  ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้
จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

2.2 คะแนนความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
99.01 โดยเป็นคะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.01 ในขณะที่คะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่า
คะแนนที่ได้จาก External และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) เป็น
คะแนนจากกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.92 โดยจ าแนกเป็นคะแนนการรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.84 และคะแนนจากประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน                        
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.69 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
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4.1 วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.64 โดยเป็นคะแนนจาก                         
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 

4.2 การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.74 โดยเป็นคะแนน
จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.77 
ในขณะที่คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับ                       
ร้อยละ 85.72 เห็นได้ว่าคะแนนที่ได้จาก Internal และ Evidence – Based สอดคล้องกัน  

5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.59 โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้ 

5.1 การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.04 โดยเป็นคะแนนที่ได้จาก
กลุ่ มบุ คลากรและเจ้าหน้ าที่ ในหน่ วยงานภาครัฐ  (Internal) เป็นการวัด ใน 2  แง่มุม  ได้ แก่                        
1)ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 49.36 และ 2) การรับรู้ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
51.23 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)   

5.2 การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.36  โดยเป็นคะแนนที่ได้จาก
กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) 

5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.69  โดยเป็น
คะแนนที่ได้จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่                             
1)ประสบการณ์ตรง ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.19 และ 2) การรับรู้ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
59.15 โดยเป็นคะแนนที่ได้จากกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal)   
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1.7   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   

1.7.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) 

จากการประเมินผลครั้งนี้  คณะที่ปรึกษาโครงการได้เสนอแนะการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐตามระดับคะแนนที่ได้จากแหล่งข้อมูลและตัวชี้วัดในภาพรวม 
ดังต่อไปนี้ 

 

ดัชนีที่ควรพัฒนา  ดัชนีที่ควรส่งเสริมและรักษาระดับไว้ 

 

 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

(Integrity Culture Index) 

 

 

 

 

 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 

 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability 
Index) 

 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

      (Corruption – Free Index) 
 

ปรับปรุงโดยเร่งด่วน =  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหนว่ยงาน (Work Integrity Index) 
 

 

เมื่อพิจารณาตามดัชนีและตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน พบรายละเอียดดังนี้ 

1)  ดัชนีด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นข้อมูลที่ได้
จากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal) และได้คะแนนต่ าที่สุดในจ านวน 5 ดัชนี โดยได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 61.59 โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารบุคคลได้คะแนน ร้อยละ 51.04 ดังนั้น ส านักงานสถิติ
แห่งชาติต้องด าเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในตัวชี้วัดประสบการณ์ตรง คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับมี                          
ความเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และ ตัวชี้วัดการรับรู้ คือ การวางระบบ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน และตัวชี้วัดการรับรู้ คือการวางระบบความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน วิธีการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน 
ประการส าคัญควรปรับทัศนคติของบุคลากรที่เห็นว่า ถ้าหากได้ต าแหน่งที่สูงกว่าในหน่วยงานอ่ืนบุคลากรจะ
ไม่เลือกท างานอยู่ที่เดิม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลควรมีการพัฒนา  เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรัก
และมีความผูกพันต่อองค์กร  ดังนั้น หน่วยงานต้องท าการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทีม่ีผลงานดีและมีคุณภาพ โดยให้เกียรติและยกย่องเป็น
บุคคลตัวอย่างในหน่วยงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

2)  ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) พบว่า 
คะแนนอยู่ในระดับสูง นั่นหมายถึง ส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องเร่งพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ให้มี
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คะแนนเพ่ิมมากขึ้น โดยการเพ่ิมศักยภาพตัวชี้วัดในข้อที่คะแนนค่อนข้างต่ า ได้แก่ 1) การพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ในการป้องกันการทุจริต และ 
2) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)                        
แก่บุคลากร 

3)  ดัชนีด้านความโปร่งใส (Transparency Index) พบว่า คะแนนอยู่ ในระดับ                  
สูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดยการพัฒนา                      
การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ  และสถานที่ให้บริการ
ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน 

4)   ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ได้คะแนนอยู่ในระดับสูง
มาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดยการจัดเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

5) ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติควรรักษาระดับไว้
ต่อไป โดยการหลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือเงินพิเศษจากบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม 

 

1.7.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 

จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า ประเด็นส าคัญที่ส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องปรับปรุง
การตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1)   ปรับปรุงการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา  ต้องแสดงให้เห็นถึง                            
ร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละงบประมาณของโครงการที่จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน พร้อมทั้งเขียนการปรับปรุงแผนไว้โดยละเอียด 

2) เพ่ิมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก 

3) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง                           
ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเขียนรายงานผลให้ เห็นถึงการน า
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน 

 


