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ค าน า 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ได้เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือน ำข้อมูลผลกำรประเมิน ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์  รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์เชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ตำมหลักเกณฑ์และกรอบแนวทำงกำรประเมินที่
ก ำหนดไว้ภำยใต้ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินต้องก ำหนดมำตรกำร
ภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต โดยท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2563 ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและพัฒนำให้ดีขึ้น แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรก ำหนด “มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจ าปี 2564” ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในปีปัจจุบัน   

 
กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
1. ความเป็นมา  
 

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐเครื่องมือหนึ่ง  โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนำระบบรำชกำรไทยในเชิงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำมุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ
สุขภำพองค์กรประจ ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศได้รับทรำบถึงสถำนะและปัญหำ  
กำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร ผลกำรประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก 
และตอบสนองต่อประชำชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกำรประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในกำรยกระดับมำตรฐำน 
กำรด ำเนินงำนภำครัฐ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรประเมินฯ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สู่กำรประเมินและด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงก ำหนดมำตรกำร 
เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน และแสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง
จำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ อีกทั้งยังค ำนึงถึงกำรเก็บข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนและหลำกหลำยมิติ กำรก ำหนดระเบียบ
วิธีกำรประเมินผลที่เป็นไปตำมหลักกำรทำงสถิติและทำงวิชำกำรเพ่ือให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนสุขภำวะ  
ขององค์กรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้อย่ำงแท้จริง โดยมีกำรเก็บข้อมูลจำก 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ได้มีโอกำสสะท้อน
และแสดงควำมคิดเห็นต่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเอง โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน                            
มีควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และประเมิน
เกี่ ยวกับพฤติกรรมกำรเรียกรับ เ งิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืน  ๆ ของบุคลำกร อ่ืนในหน่วยงำน                                
ตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภำยนอก           
ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรับสินบนได้ในอนำคต 
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  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำน
นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและมีกำรเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง และให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำนของผู้บังคับบัญชำในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมไปถึงกำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกร ในกำรน ำทรัพย์สิน
รำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกร
ภำยในและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรทีผู่้บริหำรสูงสุดให้ควำมส ำคัญ 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยกำรทบทวนนโยบำย จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่น  
ให้บุคลำกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน ต้องมีกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริต
ภำยในหน่วยงำนรวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอกไปปรับปรุงกำรท ำงำน 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกำสให้ผู้ รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐในช่วง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลัก
ตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม และยังประเมินกำรรับรู้
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ตรงในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย 

 ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ
ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถส่งค ำติชม 
หรือควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร รวมถึงกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียน 
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
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 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นกำรตรวจสอบระดับกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐที่เผยแพร่ไว้ทำงหน้ำเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงำน โดยมีคณะที่ปรึกษำกำรประเมิน ITA ในฐำนะผู้เชี่ยวชำญและคนกลำง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
และให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐำน (2) กำรบริหำรงำน (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

 ตัวชี้ วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต กำรเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต (2) มำตรกำรภำยใน  
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต  

คะแนนและระดับผลการประเมิน  

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดระดับผลกำรประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ และก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ขับเคลื่อนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ โดยภำยในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงำนภำครัฐจะต้อง
มีกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ ์(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 
 
 

ระดับ คะแนน 

AA 95.00 - 100 

A   85.00 – 94.99 

B  75.00 – 84.99 

C  65.00 – 74.99 

D  55.00 - 64.99 

E  50.00 - 54.99 

F  0 - 49.99 
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OIT 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มีผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสรุป
ภำพรวมได้คะแนนเท่ากับ 92.28 คะแนน ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ A (ผ่าน) และจำกกำรจัดอันดับ 
ผลคะแนนหน่วยงำนระดับกรม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์อยู่ล าดับที ่18 ของจ ำนวน 146 หน่วยงำน  

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   93.10 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ  89.57 คะแนน 

IIT   ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  87.85 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินราชการ 86.91 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.06 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.58 คะแนน 

EIT  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 87.82 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 83.52 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  97.50 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 

 
กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมิน ITA ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2563 
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กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  (83.52)

กำรเปิดเผยข้อมูล (97.50)

กำรป้องกันกำรทุจริต (100)
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การค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักการประเมิน ITA ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
IIT 30 89.30 26.79 
EIT 30 86.64 25.99 
OIT 40 98.75 39.50 

คะแนนรวม 92.28 

 
 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ วิเคราะห์ข้อมูลจาก 3 เครื่องมือ 
เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT)  คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.30 คะแนน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ ของบุคลากร 
และเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.64 โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มาติดต่อหรือประสานงานใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ  
การสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.75 เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การส่งเสริมความในหน่วยงาน  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

3. ข้อเสนอแนะจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ที่ปรึกษำกำรประเมินได้มีข้อเสนอแนะว่ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์มีคะแนนสูงกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย 
(ร้อยละ 85) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงกำรตระหนักรู้ของบุคคลในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์
สูงสุด และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังค ำนึงถึงคุณภำพ ในกำรให้บริกำรประชำชน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำร
ผ่ำนระบบ e-service อย่ำงดียิ่ง 
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4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 จะน าผลการประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ (1) การตอบค าถาม

แบบประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT) (2) การตอบค าถามแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกหน่วยงาน (EIT) และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่มีผลคะแนนต่่ากว่า 85 คะแนน  
ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ สป.พณ. และก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 

ตารางที่ 1  ผลการตอบค าถามจากแบบประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT)  

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนน
ที่ได ้

I1 บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำมข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนด 88.79 
I2 บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติงำนกับผู้มำติดต่อเท่ำเทียมกัน 88.28 
I3 บุลำกรในหน่วยงำนมีพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนมุ่งควำมส ำเร็จของงำน ให้ควำมส ำคัญกับงำน
มำกกว่ำธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดหำกเกิดควำมผิดพลำดเกิดจำกตนเอง 

86.02 

I4 บุคลำกรในหน่วยงำนไม่มีกำรเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ จำกผู้มำติดต่อ เพ่ือแลกกับกำร
ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต 

98.81 

I5 ในช่วงเทศกำลหรือวำระส ำคัญ บุคลำกรในหน่วยงำนไม่มีกำรรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ 97.64 
I6 บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลภำยนอก เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทน 
ในอนำคต 

99.05 

I7 ท่ำนทรำบเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 80.14 
I8 หน่วยงำนของท่ำนใช้จ่ำยงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณ
ที่ตั้งไว้ 

89.71 

I9 หน่วยงำนของท่ำนใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่ 95.18 
I10 บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ มำกน้อยเพียงใด 96.37 
I11 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 

91.29 

I12 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 84.73 
I13 ผู้บังคับบัญชำของท่ำนมอบหมำยงำนแก่ท่ำนอย่ำงเป็นธรรม 83.94 
I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพของผลงำน 81.52 
I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและทุนกำรศึกษำอย่ำงเป็นธรรม 80.78 
I16 ผู้บังคับบัญชำมีกำรสั่งกำรให้ท่ำนท ำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ 93.28 
I17 ผู้บังคับบัญชำมีกำรสั่งกำรให้ท่ำนท ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 96.32 
I18 กำรบริหำรงำนบุคคลไม่ได้รับกำรแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ ไม่มีกำรซื้อขำยต ำแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อกลุ่มพวกพ้อง 

91.25 
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ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) คะแนน
ที่ได ้

I19 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็นของส่วนตัว 94.13 
I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรให้ใช้ปฏิบัติงำน มีควำมสะดวก 76.99 
I21 กรณีมีกำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 87.43 
I22 บุคลำกรภำยนอกมีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้โดยขออนุญำตอย่ำงถูกต้อง 95.53 
I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 81.72 
I24 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

85.67 

I25 ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 91.21 
I26 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรทบทวนนโยบำย มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต แผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

97.73 

I27 ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนได้รับกำรแก้ไข 85.65 
86.95 I28 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริต และลงโทษทำงวินัย 

I29 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบไปปรับปรุงกำรท ำงำน 87.65 
I30 หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน สำมำรถร้องเรียนได้สะดวก ติดตำมเรื่องได้ 
และม่ันใจว่ำจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

85.16 

ตารางท่ี 2  ผลการตอบค าถามจากแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (EIT)  

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนน 
ที่ได ้

E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 88.99 
E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน 89.10 
E3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล 88.42 
E4 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติ 
อนุญาต 

89.69 

E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 86.70 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง 83.80 
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน     

82.72 
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับด าเนินงาน 95.65 
E9 หน่วยงานที่มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

83.45 
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ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอกหน่วยงาน) คะแนน 
ที่ได ้

E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 93.48 
E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 83.45 
E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  93.48 

E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  83.45 
E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 83.80 
E13 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 97.89 
E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 73.39 
E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงานให้ความโปร่งใส 79.06 

ตารางที ่3  ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนที่ได ้
O1-O9 ข้อมูลพื้นฐาน 100 

O10-O17 การบริหารงาน 97.50 

O18-O24 การบริหารเงินงบประมาณ 100 

O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 

O29-O33 การส่งเสริมความโปร่งใส 100 

O34-O41 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 100 

O42-O43 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100 
 
 

จากผลการประเมินข้างต้นมีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน ซึ่งจะเป็นในส่วนของ IIT     
จำกข้อค ำถำม I1-I30 จ ำนวน 30 ข้อ ของกำรตอบค ำถำมเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนส ำนักงำนปลัดกระทรวง
พำณิชย์ มีจ ำนวน 7 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ และการใช้ทรัพย์สิน         
ของราชการ ส่วนผลกำรประเมิน EIT จำกข้อค ำถำม E1-E15  จ ำนวน 15 ข้อ  จำกค ำตอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกที่มำติดต่อหรือประสำนงำน มีจ ำนวน 7 ข้อ เกี่ยวข้องในประเด็นประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และการปรับปรุงระบบการท างาน   
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5. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
โดยกำรน ำผลกำรประเมิน IIT และ EIT  ที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ 85 คะแนน  ซึ่งมีจ ำนวน 14 ข้อ        

มำวิเครำะห์จัดหมวดหมู่แบ่งออกเป็นจุด อ่อนด้ำนต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์  ควรปรับปรุง 
และพัฒนำเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

 

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ปี 

2563 

ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การใช้
งบประมาณ 

ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

80.14 1) สร้ำงกำรรับรู้ เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน 
2) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
มีส่ วนร่ วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณ 
3) มีช่องทำงเพ่ือให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
สำมำรถแจ้งเบำะแสที่สงสัย โดยมีมำตรกำร
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้
ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

84.73 

การใช้อ านาจ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมาย
งานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม 

83.94 1) มีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
และสร้ ำ งกำ ร รั บ รู้ ใ ห้ บุ คล ำกรภำย ใน
หน่วยงำน 
2) จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล  แ ล ะส ร้ ำ ง ก ำ ร รั บ รู้ 
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน เช่น หลักเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนบุคลำกร 
หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร หลักเกณฑ์
กำรคัด เลื อกบุคลำกร เข้ ำรับกำรอบรม 
เป็นต้น 

ท่านได้ รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน 

81.52 

ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรมและทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม 

80.78 

ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ขั้นตอนการขออนุญาตเ พ่ือยืม
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร า ช ก า ร ใ ห้ ใ ช้
ปฏิบัติงาน มีความสะดวก 

76.99 (1) สร้ำงแนวทำงปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร  
(2) มีขั้นตอนกำรขออนุญำตกำรขอยืมที่
ถูกต้อง 
(3)  สร้ ำงมำตรกำรกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 
 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ ย วกั บการ ใช้ ท รั พย์ สิ นของ
ราชการ 

81.72 
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ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนน 
ปี 

2563 

ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลาย
ช่องทาง 

83.80 1) ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่ำวสำรและมีกำรรำยงำนผลเป็น
ประจ ำทุกเดือน  
2) ก ำหนดมำตรกำรเผยแพร่ข้ อมูลต่อ
สำธำรณะ โดยจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงำน เช่น กำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร 
และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลทำง website 
3) แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้และหน่วยงำน
สำมำรถให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมี
ลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้ 2 ทำง เช่น web 
board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ 

หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน
หรื อ ข้ อมู ล ที่ ส า ธ า รณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 

82.72 

หน่วยงานที่มีการชี้แจงและตอบ
ค า ถาม  เ มื่ อมี ข้ อกั ง ว ล  ส งสั ง
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 

83.45 

การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 

83.45 1) เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำน /กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน 
2) ปรับปรุงกำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส 
มีวิธีกำรและขั้นตอนกำรที่ก ำหนด 

หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการด าเนินงาน 

83.80 
 
 

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

73.39 

หน่ วยงานมี การปรั บปรุ ง ก า ร
ด าเนินงานให้ความโปร่งใส 

79.06 
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6. การก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัติ ขั้นตอนหรือวิธีการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับ
ติดตาม 

1) กำรบริหำรแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

- แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ประจ ำปี ซึ่งมีรำยละเอียดของแหล่งที่ได้จัดสรร         
ตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย 
- ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
-  แจ้ง เวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
หน่วยงำน 

กบค. 
 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนรอบ 
6  เ ดื อน  แล ะ
สรุปผลเมื่ อสิ้น
งบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
 

แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิด
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใส 
และมีคุณธรรม 

กบบ. 

3) หลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
 
 
 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
- หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกร 
- หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ 

กบบ. 

4) หลักเกณฑ์กำรพัฒนำ
บุคลำกร 

จัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น 
หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร  เกณฑ์ประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรม 

สจบ. 

5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

- สร้ำงแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน           
ของรำชกำร 
- มีข้ันตอนกำรขออนุญำตกำรขอยืมที่ถูกต้อง 
- สร้ำงมำตรกำรกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
-  แจ้ง เวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
หนว่ยงำน 

กบค. 
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มาตรการ/แนวปฏิบัติ ขั้นตอนหรือวิธีการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับ
ติดตาม 

6 )  มำตรกำร เผยแพร่
ข้อมูลสำธำรณะ 

ม ำ ต ร ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ต่ อ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
ซึ่ ง มี แ น ว ท ำ ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง หน่ ว ย ง ำ น  เ ช่ น 
กำรก ำหนดขั้ นตอน วิ ธี กำร  และส่ วนงำน 
/เจ้ำหน้ำที่ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสำธำรณะ 

กก.  

7) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม เป็นกำร
ด ำเนินกำรหรือกิจกรรม กำรเปิดโอกำสให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนรวมในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผนร่วม
ด ำ เนินกำร  ร่ วมแลกเปลี่ ยนควำมคิด เห็ น 
และร่วมติดตำมประเมินผล 

กก. 

8) มำตรฐำนกำรให้บริกำร ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร บริกำรตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน ให้ผู้มำรับบริกำรรับทรำบ 
(ขั้ นตอนกำร ให้บริ กำรศูนย์ บริ ก ำรข้ อมู ล 
ข่ำวสำรฯ) 

กก. 

 

      กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)  
      ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 


