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ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริต ที่มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด ธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะ   
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
  กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     
ของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และได้น าผลการประเมิน ประกอบกับข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจประเมิน มาท าการวิเคราะห์ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนเพ่ือน ามาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น และน าไปสู่     
การปฏิบัติโดยการก าหนด “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564” เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการด าเนินงานและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
ปี 2564 อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็น
หน่วยงานที่มีธรรมภิบาลในการบริหารราชการต่อไป 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
รายตัวชี้วัด แบบ IIT EIT และ OIT 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
********************************************** 

 

1. ความเป็นมา 
 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน   
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตและเป็นกลไกในการด าเนินงานที่โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และเกิดความตระหนักในการ
ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานบนฐานของความสุจริต เปิดเผย รวมถึงยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560  - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกล
ยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะ 20 ปี ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดให้ผลการประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัด
ในแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย ซึ่งมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องเข้าร่วม
การประเมินฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2580 และก าหนดค่าเป้าหมายในระยะแรก (พ.ศ. 
2561 - 2565) คือภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)  

 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงาน       
ของส่วนราชการ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา         
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเท่ากับ 91.09 คะแนน อยู่ในระดับดมีาก ที่ระดับ          ผล
การประเมิน (Rating score) ระดับ A (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ได้คะแนนเท่ากับ 85.89 คะแนน สูงขึ้น 
5.20 คะแนน) นับเป็นอันดับที่ 25 จากหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่าจ านวน 146 หน่วยงาน และเป็น
อันดับที่ 336 จากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจ านวน 8,303 หน่วยงาน โดยคะแนนในภาพรวมของประเทศมีผล
การประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 67.9 คะแนน (ระดับปานกลาง หรือระดับ C) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านค่าเป้าหมาย (ระดับ A และ AA หรือไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน) ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 1,095 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อย
ละ  13.19 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 50 
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ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินรายตัวชี้วัดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียงตามล าดับคะแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากผลการประเมินข้างต้น ผู้ตรวจประเมินมีข้อคิดเห็นว่า จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ที่ก าหนดให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 และส าหรับ     
การประเมินหน่วยงานจาก 3 เครื่องมือการประเมิน รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่ามีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ .                

.  

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การป้องกันการทุจริต 100.00 
2 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 
3 การปฏิบัติหนา้ที่ 91.22 
4 คุณภาพการด าเนนิงาน 91.14 
5 การใช้อ านาจ 86.43 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.63 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.38 
8 การใช้งบประมาณ 83.46 
9 การปรับปรุงการท างาน 82.18 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.75 
ผลการประเมิน 91.09 
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เป้าหมาย (ร้อยละ85) ถึง 7 ตัวชี้วัด และคะแนนสูงกว่าร้อยละ 80 อีก 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้    
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นห ลัก
อย่างชัดเจน อีกทั้งค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งหน่วยงานได้รับคะแนน OIT ในระดับยอดเยี่ยม (Excellent) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานเห็นความส าคัญ   
ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ E-service อย่างดียิ่ง โดยมีการวางระบบที่มีความ  
เป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงาน
สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ 
 
 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตาม
เครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินแยกตามเครื่องมือการประเมิน 
 

ล าดับ เครื่องมือ คะแนน 

1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 85.45 
2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 86.32 
3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 98.89 

ผลการประเมิน 91.09 

 
3.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตนเอง ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดดังนี้ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินตามแบบ IIT 
 

ตัวชี้วัด คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบตัิหน้าที ่ 91.22 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 83.46 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 86.43 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.75 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 85.38 

คะแนนเฉลี่ย 85.45 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญามีผลคะแนน IIT โดยเฉลี่ยร้อยละ 85.45 อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) 
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในมีความเชื่อมั่นในการบริหารงาน/ด าเนินงานของหน่วยงาน ที่มีความโปร่งใส   
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ บุคลากรไม่มีพฤติกรรมการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัดดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในแสดงให้เห็นว่าเชื่อมั่น
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลกรในหน่วยงาน ที่ยึดหลักตามมาตรฐาน โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา             
ที่ก าหนด บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพร้อมรับผิด โดยไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเป็น
การตอบแทน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีความเห็นว่าการ 
ใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ส่วนรวม มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และยังมีความเชื่อมั่นสูงว่าไม่มีการ
เบิกจ่ายอันเป็นเท็จ อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บุคลากรจ านวนมากยังไม่ทราบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แม้ว่าหน่วยงานจะได้มีการแจ้งเวียนรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางหน้าเว็บไซต์กรมฯ แล้ว  
รวมถึงเห็นว่ายังทราบแนวทางการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่  
มีความเชื่อมั่นว่าไม่มีการด าเนินการในทางที่ชี้ให้เห็นว่ามีเจตนาทุจริตในการน าเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของส่วนตัว หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยมีการขออนุญาตในการใช้อย่างถูกต้อง เปรียบเทียบกับปี 2562 
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบแนวปฏิบัติในการยืม/ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง การ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ไม่มีความสะดวกเพียงพอ นอกจากนี้ยังขาดความเข้มข้นในการก ากับดูแล/ติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

(4) ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เปรียบเทียบกับปี 2562 ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุด ที่ได้มีการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานอย่างสุจริต และก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต
ในหลายๆ ด้าน เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการเกิดการทุจริต รวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับกระบวนการร้องเรียนการทุจริต      
ที่จะด าเนินการลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างเคร่งครัดบนพ้ืนฐานหลักนิติธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน/       
ผู้แจ้งบาะแสไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 

3.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/การด าเนินงานของกรมฯ ในด้านต่าง ๆ ทั้งการด าเนินการ การให้บริการ การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการท างาน ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 3 
ตัวชี้วัด 15 ข้อค าถาม 
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ตารางแสดงผลตารางแสดงผลการประเมินตามแบบ EIT 
 

 
 
 

 
 

 

 
กรมทรัพย์สินทางปัญญามีผลคะแนน EIT โดยเฉลี่ยร้อยละ 86.32 อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) โดย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร/คุณภาพการด าเนินงาน       
ที่โปร่งใส ยึดมั่นในการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้มาติดต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกร้อง/เรียกรับประโยชน์ใด ๆ อีกทั้งมีการเผยแพร่
ผลงาน/ข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบในหลากหลายช่องทาง รวมถึงมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
อ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่ออย่างต่อเนื่อง อันเป็นการลดภาระในการเดินทางของผู้มาติดต่อ และยังลดความ
เสี่ยงการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถวิเคราะห์แยกเป็นรายตัวชี้วัดดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส ให้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก    
โดยไม่มีพฤติกรรมการทุจริต เรียกร้อง/เรียกรับประโยชน์ใด ๆ จากประชาชนผู้มาติดต่อ  

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร จากมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเปรียบเทียบกับปี 
2562 เห็นได้ว่า ผู้มาติดต่อรับทราบช่องทางการชี้แจง ตอบค าถาม และช่องทางการร้องเรียนกรณีพบเหตุการณ์
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น จากการเร่งสร้างการรับรู้ของหน่วยงาน มีการชี้แจง ตอบค าถามและ        
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ น้อย 
และไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการด าเนินงาน ผลงาน รวมถึงข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ   

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเห็นว่า
หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการด าเนินงาน/ให้บริการ ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดยควรปรับปรุงในส่วนของคุณภาพการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะมากยิ่งขึ้น เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นด้วย  
 

3.3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจาก         
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบของการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดให้
หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก 
URL ประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด ดังนี้   

 

 
 

ตัวชี้วัด คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 91.14 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.63 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 82.18 

คะแนนเฉลี่ย 86.32 
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ตารางแสดงผลการประเมินตามแบบ OIT 
 

 
  
 
 
 
 

  กรมฯ มีผลคะแนน OIT ร้อยละ 98.89 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellent) โดยมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ที่สาธารณชนควรทราบ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานที่สาธารณชนจะพึงตรวจสอบได้ โดยแสดงข้อมูลหลักของหน่วยงาน ข้อมูลการด าเนินงาน และผลงาน     
ที่เป็นปัจจุบัน  ในรูปแบบของรายงาน แผนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การป้องกัน     
การทุจริต การใช้อ านาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการ/
แนวทางแก้ไข/พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน       
ของกรมฯ อีกทั้งยังมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต และมีช่องทางร้องเรียนกรณีพบปัญหาการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน แสดงถึงความมุ่งม่ันตั้งใจในการป้องกันไม่ให้เกิดช่องการทุจริตขึ้นได้ 
 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.78 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ใน 5 ประเด็น ได้แก่        
ประเด็นที่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นที่ 2) การบริหารข้อมูล ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
ประเด็นที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเด็นที่ 4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และประเด็นที ่5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ได้คะแนนเท่ากับ       ร้อยละ 
100 จากผลคะแนนที่ปรับลดลงนั้นทางผู้ตรวจประเมินให้ค าชี้แจงว่าในส่วนของข้อมูลผู้บริหาร                  มี
องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยขาดข้อมูลช่องทางติดต่อ และยังขาดข้อมูลรองอธิบดี ซึ่งหากตรวจสอบจากหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานจะพบว่าหน่วยงานได้แสดงข้อมูลดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดกีารประเมินในปี 2563 
ไม่มีช่องทางให้อุทธรณ์การประเมินแต่ประการใด คะแนนการประเมินของผู้ตรวจประเมินจึงถือเป็นที่สุด และไม่
สามารถปรับแก้คะแนนการประเมินดังกล่าวได ้
 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 
คือประเด็นที ่1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประเด็นที ่2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดยจากผลการประเมิน
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้นอย่างครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แสดง     
ให้เห็นเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน  
 

ตัวชี้วัด คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปดิเผยข้อมูล 97.78 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ 100.00 

คะแนนเฉลี่ย 98.89 
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 สรุปการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
 

1. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนในระดับ AA และ A หรือระดับดีมากและดีตามล าดับ (ช่วงคะแนนระหว่าง 85 
– 100) จ านวน 7 ตัวชี้วัดเรียงตามล าดับคะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100.00 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.78 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  และคุณภาพการด าเนินงาน           
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.22 และ 91.14 ตามล าดับ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ          
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ย 86.43, 85.63 และ 85.38 ตามล าดับ เป็นจุดแข็งที่บุคลากร        
ในหน่วยงานจะต้องรักษาคุณภาพการด าเนินงาน และยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานต่อไป 

2. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับ B หรือระดับปานกลาง (ช่วงคะแนนระหว่าง 75 – 84.99) เป็น
ระดับปานกลางที่ จ านวน 3 ตัวชี้วัดเรียงตามล าดับคะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
83.46 การปรับปรุงคุณภาพการท างาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.18  และการใช้ทรัพย์สินของราชการ               
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.75 ที่หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาการ
ด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพการด าเนินงานที่ดีย่ิงข้ึน  

3. จากผลคะแนนประเมินในปี 2563 ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ได้คะแนนต่ ากว่าระดับ B หรือระดับปานกลาง 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินปี 2562 ที่มีผลคะแนนการประเมิน 2 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับ D (คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 75) ชี้ให้เห็นว่ากรมฯ มีการด าเนินการในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ส าหรับ          
การปรับปรุงคุณภาพการท างาน หน่วยงานได้มีการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้น า
ประเด็นของตัวชี้วัดซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า
เกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ที่เห็นว่าเป็นประเด็นที่สมควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และการก ากับติดตาม ตามรายละเอียดดังนี้ 

• ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผน/เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การเบิกจ่ายของบุคลากรภายใน ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง โดยหน่วยงานควรเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ที่แม้ว่าจะได้มีการเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว แต่บุคลากรภายในยังไม่รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนการใช้จ่าย
งบประมาณ และเผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

• ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยืม/ใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในและ
ภายนอก พฤติกรรมของบุคลากรในการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานในการยืม/ใช้ ก ากับดูแล/ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่บุคลากรภายในยังมี
ความเห็นว่าไม่สะดวกและยังไม่มีการก ากับติดตามที่เหมาะสม เพียงพอ โดยหน่วยงานควรก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ขออนุญาตยืม/ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมความเข้มข้นในการก ากับดูแล/ติดตาม
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาการใช้งาน เพ่ือป้องกันมิให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวก
พ้อง และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบเพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
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 ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/พัฒนา 
 

 
 
 

4. แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/    
แนวปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ 
การก ากับ
ติดตาม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การใช้
งบประมาณ 

สร้างการรับรู้
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าป ี

• เผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณประจ าปี           
ของหน่วยงาน รายงานการก ากบัติดตาม/รายงานการใช้
งบประมาณประจ าปี การเปิดโอกาสให้มีการทักท้วง/
สอบถาม/ร้องเรียนเก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณ เผยแพร ่  
ให้บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกนั  

• จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามการใช้งบประมาณ รายงานการใช้
งบประมาณประจ าปี ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ผา่น
ช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก 

รายงานการ
ด าเนินการ
รอบ 6 เดือน 
และรายงาน
สรุปเมื่อสิ้นป ี

สล.  
(กค.+ปชส.) 

การใช้
ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

มาตรการการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

• จัดท าขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ เผยแพร่
ให้บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกนั  

• จัดท ามาตรการการใช้ทรัพย์สนิของราชการ เผยแพร่ให้
บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน  

• จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ิน
ของราชการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ผา่นช่องทางที่
สามารถเข้าถึงไดส้ะดวก 

รายงานการ
ด าเนินการ
รอบ 6 เดือน 
และรายงาน
สรุปเมื่อสิ้นป ี

สล.  
(กบพ.+ปชส.)  

ตัวชี้วัด 
ผลการ
ประเมิน 
(เฉลี่ย) 

ผลการวิเคราะห์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ประเด็นทีต่้องแก้ไข ประเด็นทีต่้องพัฒนา 

การใช้
งบประมาณ 

83.46 • สร้างการรับรู้แผน   
การใช้จ่ายงบประมาณ 

• การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

สล.  
(กค.+ปชส.) 

การใช้
ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

80.75 - • ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพยส์ินของราชการ  
• มาตรการ/แนวปฏิบัติในการใชท้รัพย์สินของ

ราชการ 
• สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบตัิในการอนุญาต

ยืม/ใช้ ก ากับดูแล/ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

สล.  
(กบพ.+ปชส.) 
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 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน                                 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
     

มาตรการ/
แนวปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายเหตุ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สร้างการรับรู้
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

1. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน รายงาน 
การก ากับติดตาม/รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน 
และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการทักท้วง/
สอบถาม/ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณ   
การติดตามการใช้งบประมาณ รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี ในรูปแบบ    
ที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล  
การ
ด าเนินการ
รอบ 6 
เดือน และ
รายงานสรุป
เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ 

 

มาตรการการ
ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

1. จัดท าขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน 
และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน  

2. จัดท ามาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน         
และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน  

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ       
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

            
รายงานผล   
การ
ด าเนินการ
รอบ 6 
เดือน และ
รายงานสรุป
เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 


