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บทสรปุรายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสส าหรับผูบ้รหิารรายหน่วยงานส าหรบั
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่างให้ความส าคัญกับการต่อต้าน  
การคอร์รัปชั่น โดยส าหรับประเทศไทยได้มีการมุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้นทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
ในหลายประการ อาทิ การอุดรอยรั่วในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ
ได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อรัฐมีรายได้มากขึ้นก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณไว้ใช้เพ่ือการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ส าหรับประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้รับบริการที่ดีขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็น
การเพ่ิมความยอมรับจากต่างประเทศ โดยพัฒนาภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
ยิ่งขึ้น จนสามารถดึงดูดนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ผลจากการจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI)1 พบว่าในช่วงปี 
พ.ศ. 2538-2557 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 33.8 คะแนน ล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมี 
ค่า CPI อยู่ที่  38 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมประเมิน โดยประเทศ 
ที่มีคะแนนสู งสุด  3 อันดับแรกได้แก่  1) ประเทศเดนมาร์ก ได้  91 คะแนน 2) ประเทศฟินแลนด ์
ได้ 90 คะแนนและอันดับ 3) ประเทศสวีเดนได้ 89 คะแนน ซึ่งจากผลคะแนนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการยกระดับในด้านภาพลักษณ์การทุจริตขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ
จึงต้องให้ความส าคัญและเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความตระหนักและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย อันจะน ามาซึ่งการสร้างการรับรู้ที่ดีด้านภาพลักษณ์การทุจริต 
(CPI) ในระดับสากลต่อไป 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใช้วัดผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบอันประกอบด้วย ส านักงานศาล (หน่วยธุรการ) องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน ซึ่งผลที่ได้จะท าให้หน่วยงานภาครัฐทราบถึงระดับคุณธรรมความโปร่งใส และข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีความเป็นธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  
 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาล (หน่วยธุรการศาล) ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและองค์การมหาชนที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลข้อมูล ในครั้ง

                                           
1 ที่มา: CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015 จากเว็บไซต ์https://www.transparency.org/cpi2015 

https://www.transparency.org/cpi2015
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นี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการ
น าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนเพ่ือเป็นการสนับสนุนการท างานของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
ให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ช. อันได้แก่  
121 หน่วยงาน (ส านักงานศาล เฉพาะหน่วยธุรการ, องค์กรอิสระ, องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ, ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา, รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)  

2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ด าเนินการประเมินผลหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าขึ้น จัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหาร และ
รายงานผลการประเมินในภาพรวมและรายหน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินผลโดยใช้กรอบแนวคิดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 2 ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดท าขึ้น ซึ่งประกอบด้วยดัชนีทั้งห้าที่จะถูกน าไปจ าแนกตามตัวชี้วัด
ของประเด็นในการส ารวจ จากนั้นจึงน าไปแปลงให้เป็นข้อค าถามส าหรับใช้ในการส ารวจความคิดเห็นต่อไป  
 ส าหรับรายละเอียดของดัชนีทั้ง 5 ดัชนี มีดังต่อไปนี้ 
  1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและประเมินจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  2)  ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  ประเมินจากความคิดเห็นของ
ผู้ รั บบริ การหรือผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ยตามประสบการณ์ ในการรับบริการจากหน่ วยงานภาครั ฐ  
  3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจาก
การรับรู้และประสบการณ์ตรงของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

                                           
2 ที่มา: คู่มือ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส าหรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลและที่ปรึกษา) 



 บทสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารรายหน่วยงาน 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  3 
 

  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  5)  ดั ชนีคุณธรรมการท า งาน ในหน่ วยงาน ( Work Integrity Index)  ประเมินจาก 
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.2 ขอบเขตด้านวิธีการศึกษา 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใช้วิธีวิจัย  

ที่ส าคัญ 2 วิธี คือ 
  1). การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือหลักฐาน
ต่ างๆ ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์  ( Evidence-Based)  โดยให้หน่ วยงานที่ เ ข้ าร่ ว ม 
การประเมินจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ถูกประเมิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงาน กระบวนการ
หรือกิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
  2). การวิจัยจากแบบส ารวจกลุ่มตัวอย่าง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามตามแบบส ารวจความคิดเห็นการประเมินภายนอกองค์กร 
(External) และแบบส ารวจความคิดเห็นการประเมินภายในองค์กร ( Internal) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้  
ความเข้าใจและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบส ารวจ ในกรณีการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรม 
ของบุคคลในหน่วยงานภาครัฐเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ คุณธรรมการให้บริการ  
ของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงานโดยการก าหนด  
กลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้อง เหมาะสม และมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดี 

3.3 ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐกับกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบ จ านวน 121 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
 1). ส านักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ)  จ านวน 3 หน่วยงาน  
 2). องค์กรอิสระ     จ านวน 4 หน่วยงาน  
 3). องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ   จ านวน 3 หน่วยงาน 
 4). ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   จ านวน 1 หน่วยงาน 
 5). ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน 1 หน่วยงาน 
 6). รัฐวิสาหกิจ     จ านวน 56 หน่วยงาน 
 7). องค์การมหาชน    จ านวน 53 หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2558 มี
หน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมการประเมินจ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ส านักงานอัยการสูงสุด, บริษัท  
สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด, สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น จึงมีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ช.ทั้งสิ้น 115 
หน่วยงาน)  
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3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ด าเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีแหล่งที่ตั้งกระจาย

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ในกรณีข้อมูลเป็นความลับของหน่วยงาน เช่น ข้อมูล
พนักงานในหน่วยงาน และบุคคลที่มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงาน จะได้รับการปกป้องไม่ให้ระบุถึงตัว
บุคคลตามจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการตรวจเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการตอบแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินผลกระท าการ ณ สถานที่
ซ่ึงส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดเตรียมไว้ 

3.5 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะ เวลา ในการด า เนิ น โ ครงการจ้ า งส า รวจข้ อมู ล  วิ เ คราะห์ และสั ง เ คร าะห์ ข้ อ มู ล  

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 มีระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 7 เดือน (ระยะเวลา 210 วัน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
4. กลุม่ประชากรเป้าหมายและการคดัเลอืกตวัอยา่ง 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ 2558 (ส านักงานศาล เฉพาะหน่วยธุรการ, องค์กรอิสระ, องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ, รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน) ที่ปรึกษาท าการคัดเลือกและสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลรายชื่อซึ่งหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินผลจัดส่งมายังส านักงาน ป.ป.ช. โดยที่ปรึกษาจะเป็นผู้น าฐานข้อมูลรายชื่อไปด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามต่อไป 

ส าหรับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จะต้องด าเนินการจัดส่งรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือใช้ส าหรับ
แบบส ารวจ Internal และรายชื่อผู้รับบริการตามภารกิจหลักขององค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเพ่ือ
ใช้ส าหรับแบบส ารวจ External ให้กับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้ที่ปรึกษาด าเนินการสุ่มคัดเลือกตัวอย่างใช้ใน
การส ารวจต่อไป 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน (Evidence-based) 
จัดส่งกลับมายังส านักงาน ป.ป.ช. ให้ทันเวลา และครบถ้วนตามประเด็นที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด (อ้างอิง
ตามคู่มือของ ส านักงาน ป.ป.ช. ระบุให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ของปีงบประมาณ 2558) โดยข้อมูล
รายชื่อและหลักฐานที่เกี่ยวข้องสามารถแยกตามประเภทของแบบส ารวจ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของข้อมูลรายชื่อและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแยกตามแบบส ารวจ 
ประเภทแบบส ารวจ ขอ้มลูรายชือ่และหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

Internal 
(Internal Integrity & 

Transparency Assessment) 

ข้อมูลรายช่ือบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวน 300 
รายช่ือ ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) สังกัด ระดับ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ (ที่
ท างาน/มือถือ) และE-mail รวมทั้งผู้ประสานงาน (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อย
กว่า 300 คน ให้ท าการจัดส่งรายชื่อทั้งหมด)  

External 
(External Integrity & 

Transparency Assessment) 

ข้อมูลรายช่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จ านวน 300 รายช่ือ โดยระบุข้อมูลที่ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล 
ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ท่ีอยู่ (ที่
สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E-mail   

EBIT  
(Evidence-Based Integrity & 
Transparency Assessment) 

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ด า เนินการประเมิน 
พร้อมทั้งระบุ ถึงการอ้างอิงส าหรับการตอบข้อค าถามในแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (EBIT)  โดยมีรายละเอียดตามคู่มือ ITA ที่หน่วยงานได้รับ 
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5. ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ในในการด าเนนิงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

แผนภาพที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน ITA = 64.83 
(ถ่วงน้ าหนกั) 

ระดบัผลการประเมนิ 
สูง 

ดชัน ี คะแนนดชัน ี
(รอ้ยละ) 

ระดบัผล
การประเมนิ 

คะแนน ITA ป ี2558 
(115 หนว่ยงาน) 

1. ความโปร่งใส 
64.57 สูง 

ค่าเฉลี่ย 84.64 
ค่าสูงสุด 98.56 

2. ความพร้อมรับผิด 
66.71 สูง 

ค่าเฉลี่ย 84.20 
ค่าสูงสุด 99.50 

3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 83.72 สูงมาก 

ค่าเฉลี่ย 95.21 
ค่าสูงสุด 100.00 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร 

55.82 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 68.87 
ค่าสูงสุด  96.52 

5. คุณธรรมในการ
ท างานของหน่วยงาน 

48.22 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 63.16 
ค่าสูงสุด 90.81 

สรปุผลคะแนน ITA 64.83 สงู 
คา่เฉลีย่ 80.50 
คา่สงูสดุ 96.02 
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6.รายละเอยีดผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 
ตารางที ่3 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 

ดชันีชีว้ดัในการประเมนิคณุธรรมและ 
ความโปรง่ใส 

คา่น้ าหนกั (รอ้ย
ละ) 

EIT EBIT IIT 
คะแนน

ทีไ่ด ้ 
คะแนนหลงั
ถว่งน้ าหนกั 

1. ความโปรง่ใส 26 49.23 77.47   64.57 16.79 

1.1 การให้และเปดิเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   46.04 58.18   52.11   

1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   42.66 100.00   71.33   

1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตัิ   49.62 66.67   58.14   

1.4 การมสี่วนร่วม     60.00   60.00   

1.5 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตริาชการ   58.45     58.45   

1.6 การเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลักของหน่วยงาน     100.00   100.00   

1.7 ช่องทางการร้องเรียน    54.41     54.41   

1.8 การตอบสนองข้อร้องเรียน/การแจ้งผลร้องเรยีน   44.23 80.00   62.12   

2. ความพรอ้มรบัผดิ 18 53.41 80.00   66.71 12.01 

2.1 ความรับผิดชอบตามการปฏิบตัิหน้าที ่   53.41 80.00   66.71   

3. ความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตังิาน 22 83.72     83.72 18.42 

3.1 มุมมองการรับรู ้   82.44     82.44   

3.2 ประสบการณ์ตรง   85.00     85.00   

4. วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 16   61.54 53.36 55.82 8.93 

4.1 วัฒนธรรมองค์กร       55.03 55.03   

4.2 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร     61.54 51.69 56.61   

5. คณุธรรมในการท างานของหนว่ยงาน 18     48.22 48.22 8.68 

5.1 การบรหิารงานบุคคล             

5.1.1 ประสบการณ์ตรง       34.55 34.55   

5.1.2 การรับรู ้       39.24 39.24   

5.2 การบรหิารงบประมาณ        

5.2.1 การรับรู ้     59.40 59.40  

5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน          
5.3.1 การรับรู ้     44.40 44.40  

5.3.2 ประสบการณ์ตรง     63.54 63.54  

ระดบัผลการประเมนิ สงู คะแนนคณุธรรมและความโปรง่ใส 64.83 



 บทสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารรายหน่วยงาน 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  8 
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 64.83 คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น จัดอยู่ในระดับสูง  และเมื่อน าผลการประเมินดังกล่าวมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) เทียบรวมจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 115 หน่วยงาน พบว่าคะแนน ITA ในภาพรวมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ 
Ranking อันดับที่ 113 ตกอยู่ใน Quartile ที่ 1 (0-24.99 percentile) สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินแยก
เป็นรายดัชนี ดังนี้ 
 ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency Index) ได้ Ranking อันดับที่ 112 มีคะแนนอยู่ที่ 64.57 เมื่อ
น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) จากผลการประเมินในภาพรวมของ 115 หน่วยงาน 
พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile ที่ 1 (0-24.99 percentile) สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีที่ 1 ต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   
  ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ได้ Ranking อันดับที่ 106 มีคะแนนอยู่ที่ 
66.71 เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) จากผลการประเมินในภาพรวมของ 115 
หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile ที่ 1 (0-24.99 percentile) สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีที่ 2 
ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  
 ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ได้ Ranking อันดับ
ที่ 105 มีคะแนนอยู่ที่ 83.72 เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) จากผลการประเมิน
ในภาพรวมของ 115 หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile ที่ 1 (0-24.99 percentile) สะท้อนให้เห็น
ว่าคะแนนในดัชนีที่ 3 ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   
          ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Index) ได้ Ranking อันดับที่ 101 มีคะแนนอยู่ที่ 
55.82 เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) จากผลการประเมินในภาพรวมของ 115 
หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile ที่ 1 (0-24.99 percentile) สะท้อนให้เห็นว่าคะแนนในดัชนีที่ 4 
ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน   
 ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ได้ Ranking อันดับที่ 110 มี
คะแนนอยู่ที่ 48.22 เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile) จากผลการประเมินใน
ภาพรวมของ 115 หน่วยงาน พบว่าคะแนนตกอยู่ใน Quartile ที่ 1 (0-24.99 percentile) สะท้อนให้เห็นว่า
คะแนนในดัชนีที่ 5 ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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7.การวเิคราะหค์่าคะแนนของหนว่ยงานตามเครือ่งมือที่ใช้ 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนตามเครื่องมือที่ใช้ของหน่วยงานเทียบกับผลคะแนนโดยรวมของ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งหมดแยกรายดัชนี สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนตามเครื่องมือที่ใช้ เทียบกับผลคะแนนโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินทั้งหมดแยกรายดัชนี 

ดชัน ี
Evidence-Based 

(Avg.) 
Perception Based (Avg.) 

ผลการวเิคราะห ์
Internal External 

1. ดัชนีความโปร่งใส 
77.47  49.23 Quadrant 1 (คะแนน  

perception และ evidence-
based ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย) 

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
80.00  53.41 Quadrant 1 (คะแนน  

perception และ evidence-
based ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย) 

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
61.54 53.36  Quadrant 1 (คะแนน  

perception และ evidence-
based ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย) 

หมายเหตุ: ที่ปรึกษาใช้ค่าเฉลี่ย (Avg.) ตามประเภทของเครื่องมือและดัชนีมาท าการวิเคราะห์ 
 

สรุปผลการประเมิน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทีป่รึกษาได้ท าการสังเคราะห์ผลการศึกษาทั้งหมดตามเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และใช้หลักการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่ม (จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจ านวน 115 
หน่วยงาน) ด้วยการจัดอันดับรายดัชนี (Ranking) รวมถึงการใช้ค่าสถิติ Percentile เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึง
จุดที่ควรปรับปรุงเมื่อเทียบกับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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ดชัน ี คะแนนดชัน ี
(รอ้ยละ) /
ระดบัเกณฑ์
การประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิแบบองิกลุม่
หนว่ยงานภาครฐัจ านวน 115 

หนว่ยงานในป ี2558 (Ranking and 
Percentile) 

ตวัชี้วดัยอ่ยทีค่วรปรบัปรงุ (คะแนนทีไ่ด)้  
สรปุผลการประเมนิ การสรา้งการรบัรู ้

(Perception) 
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Evidence-based) 

1. ความโปร่งใส 64.57 
(สูง) 

Ranking อันดับที่ 112 
 
คะแนนตกอยู่ใน  Quartile ที่ 1 (0-
24.99 Percentile) สะท้อนให้เห็นว่า
คะแนนในดัชนีที่ 1 ต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 
 

1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(42.66) 
1.8 การตอบสนองข้อ
ร้องเรียน/การแจ้งผลร้องเรียน
(44.23) 
1.1 การให้และการเปิดเผย
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง 
(46.04) 
1.3 การไม่เป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติ (49.62) 
 

1.1 การให้และเปดิเผยข้อมูล
การจัดซื้อจดัจ้าง (58.18) 
1.4 การมีส่วนร่วม (60.00) 
1.3 การไม่เป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติ ได ้(66.67) 

ระดับคะแนนสูง    
แต่เมื่อใช้การวิเคราะห์อิงกลุม่พบว่า
อยู่ในอันดับที่ 112 จาก 115 
หน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 
 
[ผลวิเคราะห์คะแนน  perception 
และ evidence-based ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย (อยู่ใน Quadrant 1) ต้อง
ปรับปรุง perception และ 
evidence-based] 

2. ความพร้อมรับผิด 66.71 
(สูง) 

Ranking อันดับที่ 106 
 
คะแนนตกอยู่ใน  Quartile ที่ 1 (0-
24.99 Percentile) สะท้อนให้เห็นว่า
คะแนนในดัชนีที่ 2 ต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

2.1 ความรับผิดชอบตามการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (53.41) 
 

2.1 ความรับผิดชอบตามการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (80.00) 

 

ระดับคะแนนสูง   
แต่เมื่อใช้การวิเคราะห์อิงกลุม่พบว่า
อยู่ในอันดับที่ 106 จาก 115 
หน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 
 
[ผลวิเคราะห์คะแนน  perception 
และ evidence-based ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย (อยู่ใน Quadrant 1) ต้อง
ปรับปรุง perception และ 
evidence-based] 
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ดชัน ี คะแนนดชัน ี
(รอ้ยละ) /
ระดบัเกณฑ์
การประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิแบบองิกลุม่
หนว่ยงานภาครฐัจ านวน 115 

หนว่ยงานในป ี2558 (Ranking and 
Percentile) 

ตวัชี้วดัยอ่ยทีค่วรปรบัปรงุ (คะแนนทีไ่ด)้  
สรปุผลการประเมนิ การสรา้งการรบัรู ้

(Perception) 
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Evidence-based) 

3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

83.72 
(สูงมาก) 

Ranking อันดับที่ 105 
 
คะแนนตกอยู่ใน  Quartile ที่ 1 (0-
24.99 Percentile) สะท้อนให้เห็นว่า
คะแนนในดัชนีที่ 3 ต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

3.1 มุมมองการรับรู้ (82.44) 
3.2 ประสบการณ์ตรง (85.00) 
 

- ระดับคะแนนสูงมาก 
 แต่เมื่อใช้การวิเคราะห์อิงกลุม่พบว่า
อยู่ในอันดับที่ 105 จาก 115 
หน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร 

55.82 
(ปานกลาง) 

Ranking อันดับที่  101 
คะแนนตกอยู่ใน  Quartile ที่ 1 (0-
24.99 Percentile) สะท้อนให้เห็นว่า
คะแนนในดัชนีที่ 4 ต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 
 

4.1 วัฒนธรรมองค์กร (55.03) 
4.2 การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร (51.69) 
 

4.2 การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร (61.54) 
 

ระดับคะแนนปานกลาง 
และเมื่อใช้การวิเคราะห์อิงกลุ่ม
พบว่าอยู่ในอันดับที่ 101 จาก 115 
หน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 
 
[ผลวิเคราะห์คะแนน  perception 
และ evidence-based ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย (อยู่ใน Quadrant 1) ต้อง
ปรับปรุง perception และ 
evidence-based] 
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ดชัน ี คะแนนดชัน ี
(รอ้ยละ) /
ระดบัเกณฑ์
การประเมนิ 

ระดบัผลการประเมนิแบบองิกลุม่
หนว่ยงานภาครฐัจ านวน 115 

หนว่ยงานในป ี2558 (Ranking and 
Percentile) 

ตวัชี้วดัยอ่ยทีค่วรปรบัปรงุ (คะแนนทีไ่ด)้  
สรปุผลการประเมนิ การสรา้งการรบัรู ้

(Perception) 
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(Evidence-based) 

5. คุณธรรมในการ
ท างานของหน่วยงาน 

48.22 
(ปานกลาง) 

Ranking อันดับที่ 110 
 
คะแนนตกอยู่ใน  Quartile ที่ 1 (0-
24.99 Percentile) สะท้อนให้เห็นว่า
คะแนนในดัชนีที่ 5 ต้องปรับปรุงอยา่ง
เร่งด่วน 
 

5.1 การบรหิารงานบุคคล  
ข้อที่ 5.1.1 ประสบการณต์รง 
(34.55) และ 5.1.2 การรับรู้ 
(39.24) 
5.3 ความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน ข้อที่ 5.3.1 
การรับรู้ (44.40) 

- ระดับคะแนนปานกลาง   
และเมื่อใช้การวิเคราะห์อิงกลุ่ม
พบว่าอยู่ในอันดับที่ 110 จาก 115 
หน่วยงาน ดังนั้นจึงต้องปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 

คะแนน ITA ในภาพรวม 64.83 
(สูง) 

Ranking อันดับที่ 113 
 

- - คะแนน ITA อยู่ในเกณฑส์ูง 

*ดัชนทีีค่วรปรบัปรงุ คอื ดชันทีี่ 1 ความโปรง่ใส  
                          ดชันทีี ่2 ความพรอ้มรบัผดิ 
                             ดชันทีี ่3 ความปลอดจากการทจุรติในการปฏบิตังิาน 
                         ดชันทีี ่4 วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร  
                            ดชันทีี่ 5 คณุธรรมในการท างานของหนว่ยงาน 

 


