
 
 

 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2562 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment - ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
เป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจากการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปถึงผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
“เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในการนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) เป็นการวัดการรับรู้ภายใน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบวัด
การรับรู้ฯ ทั้งนี้มีผู้ตอบจ านวน 45 คน ซึ่งครบตามจ านวนขั้นต่ าของระบบ ITA 

ประเภทตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน (ร้อยละ) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 90.82 
2. การใช้งบประมาณ 81.61 
3. การใช้อ านาจ 85.29 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 81.81 
5. การแก้ปัญหาการทุจริต 84.03 



  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) เป็นการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ านวน 500 ชื่อที่จัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช. โดยจะก าหนดแบบวัดการรับรู้ และก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เ พ่ือให้ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายนอกของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคได้ด า เนิ นการ 
ตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของรายชื่อที่จัดส่ง ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ฯ จ านวน 58 คน ได้ครบตามจ านวนขั้นต่ าที่ระบบ ITA ก าหนด 
โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

กรอบการประเมิน ผลคะแนน 
1. คุณภาพการท างาน 76.49 คะแนน 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.73 คะแนน 
3. การปรับปรุงการท างาน 72.84 คะแนน 

 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการตามเครื่องมือที่ใช้ในการวัด 3 เครื่องมือ ผ่านระบบ ITAS ทางเว็บไชต์ 
https://itas.nacc.go.th ของส านักงาน ป.ป.ช และกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

กรอบการประเมิน ผลคะแนน 
1. การเปิดเผยข้อมูล (Open data) 86.29 คะแนน 
2. การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice) 80.36 คะแนน 

 

ผลการด าเนินงาน: ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนรวม 
81.35 คะแนน อยู่ในระดับ B (ช่วงคะแนน 75-84.99) เกณฑ์ผ่านการประเมินร้อยละ 85 ระดับ A  
(ช่วงคะแนน 85 – 94.99) 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของส านักงาน ป.ป.ช. 
1. การประเมินในระบบ ITAS จ านวน 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 : แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency   
Assessment : IIT) 
    หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน 
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดง
ความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ 
 



 
 1.1 ข้อเสนอแนะส่วนที่ 1 (IIT) 

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม  
2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมีมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ   
1.2 ข้อเสนอแนะส่วนที่ 2 (IIT) 

1) ผู้บริหารควรมีมาตรการที่ชัดเจนและท าตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ปฏิบัติงาน 
2) ควรมีการจัดตั้งกลุ่มงานใน สคบ. ท าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะ และมีอัตราก าลัง

ในการปฏิบัติงานด้วย และควรเป็นอัตราตั้งใหม่ ไม่ใช้อัตราที่เกลี่ยมาจากกองอ่ืน  
3) มีช่องทางแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนขึ้น 
4) ความโปร่งใสในการประเมินเจ้าหน้าที่ ควรยึดหลักเกณฑ์เป็นหลัก อย่าแทรกแซงการด าเนินการ

หรือพิจารณาของเจ้าหน้าที ่
 ส่วนที่ 2 : แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

2.1 ข้อเสนอแนะส่วนที่ 1 (EIT) 
หน่วยงานมีคะแนน EIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น

ในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมี 
การให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการ
อย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมา
คือ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  
 นอกจากนี้ ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  
 2.2 ข้อเสนอนะส่วนที่ 2 (EIT) 

1) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี ท างานรวดเร็ว พร้อมรับฟังปัญหาผู้ร้อง 
2) มีการด าเนินงานเท่าเทียมกัน 
3) อยากให้รับเรื่องและด าเนินการต่ออย่างจริงจัง ผู้ร้องเรียนได้ประโยชน์ที่สมควรจะได้ 

ส่วนที่ 3 : แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open data integrity and Transparency Assessment : OIT)   
 หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับดี ( Good) โดยมีการวางระบบที่ค่อนข้างดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแสดงถึง  
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ 



หากหน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะใน  
ชุดข้อมูลย่อย โดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่พบว่ายังไม่เผยแพร่ หรือยังไม่เป็น
ปัจจุบันมากที่สุดเมื่อเทียบกับชุดข้อมูลอื่นๆ น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ใน
อนาคตอันใกล้ 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้น าผลการประเมินทั้ง 3 ส่วน มาวิเคราะห์เพ่ือหา 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ตรวจพบว่า 

1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในส่วนการเปิดเผยข้อมูล (OIT) 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 48 ข้อค าถาม โดยมีเกณฑ์การคิดคะแนน ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช คือ เกณฑ์การให้
คะแนน 0 กับ 100 แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  ข้อมูลครบถ้วน คิดเป็น 100 คะแนน  ข้อมูลไม่ครบถ้วน คิดเป็น
0 คะแนน 

  2) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (OIT) โดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็น
ชุดข้อมูลที่ยังไม่เผยแพร่หรือยังไม่เป็นปัจจุบัน พบว่า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการลงขอ้มูล
แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บางกรณีเกิดจากกระบวนการลงข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การเผยแพร่ข้อมูลบางเรื่องมีการลงข้อมูลแล้วแต่อาจไม่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  
ส่งผลต่อคะแนน 
 อย่างไรก็ดี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือหาแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวทางการประเมินให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หน่วยงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้เกิดความตระหนักและเกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 


