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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของกรมการจัดหางาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมการจัดหางานมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และแบบประเมินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการประเมินสะท้อนภาพ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (External) จ านวน 100 คน และบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) จ านวน 100 คน ประเมินจากดัชนี 5 ตัว คือ 1) ความโปร่งใส         
2) ความพร้อมรับผิด 3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
และ 5) คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
กรมการจัดหางานสรุปผลได้ดังนี้ 
 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 

คณะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของกรมการจัดหางานไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานระดับ       กรม   
รหัสหน่วยงาน      00105  

 

คะแนน ITA = 77.15 
(ถ่วงน  าหนัก) ระดับผลการ

ประเมิน 
ดัชนี 

คะแนน
ดัชนี  

(ร้อยละ) 
ความโปร่งใส 78.37 สูง 
ความพร้อมรับผิด 88.21 สูงมาก 
ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

93.13 สูงมาก 

วัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร 62.24 สูง 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 58.04 ปานกลาง 

 

88.21 
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ภาพที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 

หมายเหตุ :   1.  คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีท่ีได้ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
      2.  คะแนนดัชนีเป็นการคิดคะแนนร้อยละที่ยังไม่ถ่วงน้ าหนัก ส าหรับการเปรียบเทียบแตล่ะดัชนี 

กราฟดัชนปีระเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินงานทั ง 5 ดัชนี 
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ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน 
โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 77.15 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ระดับสูง โดยได้คะแนนดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสูงสุด เท่ากับร้อยละ 
93.13 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนคะแนนดัชนีที่ ได้คะแนนต่ าสุด คือ คุณธรรมการท างาน        
ในหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 58.04 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน(ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1) เมื่อจ าแนก
ตามดัชนี พบว่า  

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การด าเนินงานขององค์กรได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.48 และระบบการร้องเรียนขององค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.25 

2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน                     
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.21 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่                  
ความพร้อมในการปฏิบัติ งานตามภาระหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.71 และความสุภาพ                       
ความกระตือรือร้น เต็มใจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.72 

3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 93.13 เป็นการวัดใน 2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
95.26 และคะแนนจากประสบการณ์ตรงการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.00 

4) ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจาก    
ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ( Internal) และคะแนนจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.24 เป็นการวัด              
ใน 2 แง่มุม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.34 และการต่อต้านการทุจริต
ขององค์กรได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.06 

5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
58.04 เป็นการวัดใน 3 แง่มุม ได้แก่ การบริหารงานบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 49.00       
การบริหารงบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.24 และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.86 

 
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : กรมการจัดหางาน  

2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) 
1) ดัชนีด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) เป็นข้อมูล

ที่ได้จากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Internal) และได้คะแนนต่ าที่สุดในจ านวน 5 ดัชนี โดยได้
คะแนนเท่ ากับร้อยละ 58.04 โดยเฉพาะตัวชี้ วัดการบริหารบุคคลได้คะแนน ร้อยละ  49.00           
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ดังนั้น กรมการจัดหางาน ต้องด าเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในตัวชี้วัดประสบการณ์ตรง คือ 
ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรมและความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และตัวชี้วัด
การรับรู้ คือการประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงานซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน
บุคคล ควรมีการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรักและมีความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น 
หน่วยงานต้องท าการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีและมีคุณภาพ โดยให้เกียรติและยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างในการท างาน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

2)  ดัชนีด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) พบว่า 
คะแนนอยู่ในระดับสูง นั่นหมายถึง กรมการจัดหางาน จะต้องเร่งพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ให้มีคะแนน
เพ่ิมมากขึ้น โดยการเพ่ิมศักยภาพตัวชี้วัดในข้อที่คะแนนค่อนข้างต่ า ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ในการป้องกันการทุจริต 

3)  ดัชนีด้านความโปร่งใส (Transparency Index) พบว่า คะแนนอยู่ ใน
ระดับสูง นั่นหมายถึง กรมการจัดหางาน จะต้องเร่งพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ให้มีคะแนนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเพิ่มศักยภาพตัวชี้วัดทีได้คะแนนต่ า คือ การให้บริการให้รวดเร็วและอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม  

4)   ดัชนีด้านความพร้อมรับผิด  (Accountability Index) ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น กรมการจัดหางาน ควรรักษาระดับไว้ต่อไป โดยการ
จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 

5) ดัชนีด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free 
Index) ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ดังนั้น กรมการจัดหางาน ควรรักษา
ระดับไว้ต่อไป โดยการหลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือเงินพิเศษจากบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม 

 
2.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 

จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า ประเด็นส าคัญที่กรมการจัดหางาน จะต้องปรับปรุง
การตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1)   ปรับปรุงการวิเคราะห์  การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง          
โดยจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องแสดงให้
เห็นถึงร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละงบประมาณของโครงการที่จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งเขียนการปรับปรุงแผนไว้โดยละเอียด 

2) เพ่ิมหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก 

3) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
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4) จัดท าคู่มือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและก าหนด                     
แนวทางการปฏิบัติงานที่ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน                    
ในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเขียนรายงานผลให้เห็นถึงการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน 

5) จัดท าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ชัดเจนและเห็น                   
เป็นรูปธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 

 


