
Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 1 

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) 
     

 
1. แนวคิดในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน  
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560  – 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงาน  
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

ทั้งนี ้การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสามารถน าไปเป็นกรอบใน
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
หน่วยงานสามารถน าผลการประเมินมาบริหารจัดการและป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็น
ช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้ง 
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด 
ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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2. กรอบแนวทำงกำรประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเครื่องมือการประเมิน 
ตัวชี้วัดการประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการประเมิน ITA ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 

 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวทำงกำรประเมิน 

 
3. ผลกำรประเมินของหน่วยงำน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สนพ. โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 86.86 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา 
คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 88.83 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.27 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.51 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.99 ตัวชี้วัด
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.95 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
76.77 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.51 และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.05 ดังแสดงรายละเอียดสรุปผลคะแนนในภาพที่ 2 และดังแสดง
รายละเอียดสรุปผลคะแนนการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือและตัวชี้วัดในตารางที่ 1 
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ภำพที่ 2 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 

ตำรำงที่ 1 สรุปผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมเครื่องมือและตัวชี้วัด 
เครื่องมือ น้ ำหนัก ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย คะแนนรวม 

IIT 30 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 88.83 

79.92 
2. การใช้งบประมาณ 76.77 
3. การใช้อ านาจ 80.99 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.05 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.95 

EIT 30 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 83.27 

80.43 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.51 
8. การปรับปรุงการท างาน 76.51 

OIT 40 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 

96.88 
10. การป้องกันการทุจริต 93.75 

 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สนพ. ซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามเครื่องมือและ
ตัวชี้วัด โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละเครื่องมือและตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

4.1 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้เท่ำกับร้อยละ 88.83 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร อ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
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(1.1) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

(1.2) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  

(1.3) การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเ งิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

โดยรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 2 
 

ตำรำงที่ 2 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 

80.38 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

78.30 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง อย่างไร 

77.42 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ คือ 
เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา หรือการรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.48 

i5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ คือ 
เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา หรือการรับความบันเทิง เป็นต้น นอกเหนือจากการ
รับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

98.44 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้  คือ เงิน 
ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวย
ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม ่

98.96 
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(2) ตัวที่วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.77 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

(2.1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  

(2.2) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

(2.3) การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง เป็นต้น 

(2.4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
(2.5) การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานตนเอง 
โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 3 
 

ตำรำงที่ 3 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวที่วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

54.17 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ คือ คุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 

78.26 

i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

90.17 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด 

85.00 

i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  มากน้อย
เพียงใด 

85.01 

i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้  คือ 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

67.99 

 
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.99 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

(3.1) การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
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(3.2) การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ 
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

(3.3) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 4 
 

ตำรำงที่ 4 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

71.53 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

75.69 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

69.97 

i16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

90.70 

i17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

94.33 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง 
หรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

83.74 

 
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 75.05  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

(4.1) พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  

(4.2) พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก  

(4.3) หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัต ิและจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 5 
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ตำรำงที่ 5 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

90.72 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

61.64 

i21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

72.58 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

91.70 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

64.75 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

68.94 

 
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.95  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(5.1) การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  

(5.2) การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(5.3) การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้อง 
ท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  

(5.4) การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

(5.5) การสร้างกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 6 
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ตำรำงที่ 6 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที ่5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

83.45 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ ทบทวน
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม ่

96.88 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

74.08 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ เฝ้าระวัง
การทุจริต ตรวจสอบการทุจริต หรือลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

71.84 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

73.08 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

68.38 

 
4.2 แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) 
(1) ตัวชี้ วัดที่  6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83 .27  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(1.1) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  

(1.2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการหรือให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณธรรม  

(1.3) การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 

(1.4) การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  
ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 7 
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ตำรำงที่ 7 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ประเด็นกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด และโปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อย
เพียงใด 

81.56 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

78.28 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

77.69 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ คือ เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การให้ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

95.63 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

83.20 

 
(2) ตัวชี้ วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.51  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(2.1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปั จจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  

(2.2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่ง 
ค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการให้บริการ และการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย 
ได้อย่างชัดเจน 

(2.3) การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 8 
 

ตำรำงที่ 8 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ประเด็นกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน หรือมีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด 

71.18 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนำ 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
 

72.54 
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ประเด็นกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 
e8 หน่ วยงานที่ ท่ านติ ดต่อ  มีช่ องทางรับ ฟั งค าติ ชมหรื อ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการให้บริการ หรือไม่ 

95.08 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี 
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

76.67 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

91.80 

 
(3) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.51 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(3.1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  

(3.2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  

(3.3) การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 9 
 

ตำรำงที่ 9 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
ประเด็นกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมำยเหตุ 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.75 - ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนสูง คือ แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค ำถำมที่ได้
คะแนนต่ ำ คือ แสดง
ให้ เห็นถึ งจุดที่ควร
พัฒนำ 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

72.84 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีกา รน า เทคโนโลยีมาใช้ ใน 
การด าเนินงานหรือการให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม ่

91.80 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

69.49 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงานหรือ
การใหบ้ริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

76.66 
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4.3 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ  

(1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(1.5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 10 
 

ตำรำงที่ 10 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ประเด็นกำรประเมิน องค์ประกอบด้ำนข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 

ตวัชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อมูลพื้นฐำน 
o1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ส านัก กอง 

ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
100 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและ 
รองผู้บริหารสูงสุด 

100 

o3 อ านาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

100 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมี
ระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้อง
ครอบคลุมป ีพ.ศ. 2562 

100 

o5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท ์
3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

100 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

100 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ

หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 12 

ประเด็นกำรประเมิน องค์ประกอบด้ำนข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม

ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อ
สอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 

o9 Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน 
แผนด ำเนินงำน 
o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี ้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o12 รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 

กำรปฏิบัติงำน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมรายละเอียด 

100 

กำรให้บริกำร 
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนดพร้อม
รายละเอียด 

100 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ 

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

100 

o16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 
 

100 

o17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 
 

100 
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ประเด็นกำรประเมิน องค์ประกอบด้ำนข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี ้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี ้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
o21 แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562 

100 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o23 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ทั้งนี้ อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

100 

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

100 
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ประเด็นกำรประเมิน องค์ประกอบด้ำนข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o27 หลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

100 

o28 รายงานผล 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
o29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

100 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดย
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

สรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

100 

o33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด า เนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 
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(2) ตัวชี้ วัดที่  10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.75  
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  

(2.1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(2.2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

โดยมีรำยละเอียดคะแนนในประเด็นค ำถำมต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 11 
 

ตำรำงที่ 11 รำยละเอียดแสดงประเด็นค ำถำมและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ประเด็นกำรประเมิน องค์ประกอบด้ำนข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
o34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

การแสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 
o36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงของการด า เนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี ้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

0.00 
(เข้าลิงค์ไม่ได้ 
ตรวจสอบวันที่ 
12/08/2562) 

o37 การด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินงานในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน ทั้งนี ้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 
พ.ศ. 2562 

100 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีพร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี ้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 
 
 

100 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 16 

ประเด็นกำรประเมิน องค์ประกอบด้ำนข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนิน 
การป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลการก ากับติดตามการด าเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

100 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี 
ทั้งนี ้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

100 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
o42 มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะ 

100 

o43 มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

100 

o44 มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

100 

o45 มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

100 

o46 มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

100 

o47 มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

100 

o48 มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

100 

 
5. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

5.1 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal)  
ได้คะแนนเท่ำกับ 79.92 อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไป
ตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไร
ก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.77 โดยประเด็นที่
ควรพัฒนำ มีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 12 

 

ตำรำงท่ี 12 รำยละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ หมำยเหตุ 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

54.17 - i7 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ
โดยทั่วถึง 
- i8 การใช้จ่ายงบประมาณ
ต้องค านึงถึงคุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้   
- i12 การ เปิ ด โอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเด็นค าถามในตัวชี้วัดที่ 
2 การใช้งบประมาณ จะ
สอดคล้องกับประเด็นการ
ประเมินตามแบบตรวจ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ในตัวชี้วัดย่อย 9.3 
การบริหารเงินงบประมาณ 
หั ว ข้ อ แผนกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี และ
หัวข้อการจัดซื้ อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งทั้ง 
2  ประ เด็ นดั งกล่ า ว ได้
คะแนนเฉลี่ย 100 ดังนั้น 
แสดงให้เห็นว่า สนพ. ได้
ด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถ
สร้างการรับรู้ให้บุคลากร
ใน สนพ. รับรู้ได้ทั่วถึง จึงควร
พัฒนาด้านการรับรู้ของ
บุคลากรในประเด็นดังกล่าว
เพ่ิมเติม 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ คือ คุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
มากน้อยเพียงใด 

78.26 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

90.17 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

85.00 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้  คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
มากน้อยเพียงใด 

85.01 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ สอบถาม ทักท้วง 
หรือร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 

67.99 

 
(2) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 75.05  

โดยประเด็นที่ควรพัฒนำ มีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 13  
 

ตำรำงท่ี 13 รำยละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ หมำยเหตุ 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

90.72 i20 i21 i23 และ i24 ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เ พ่ือเผยแพร่ ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบ

ในส่วนของการยืมทรัพย์สิน
ของ สนพ. แต่ละหน่วยงาน
ใน สนพ.  ก็ มี แนวทาง 
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติของแต่
ละหน่วยงานอยู่แล้ว ซึ่งถ้า
บุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้มี
การยืมทรัพย์สินของ สนพ. 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
 

61.64 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 18 

ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ หมำยเหตุ 
i21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

72.58 และน าไปปฏิบัติ โดยจะต้อง
มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวหรือให้ผู้อ่ืน 

เลย ก็จะท าให้บุคลากร
ดังกล่าวไม่ได้รับทราบถึง
แนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
ดังนั้น สนพ. จึงควรจัดท า
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ สนพ. 
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และเผยแพร่ให้บุคลากรใน 
สนพ. ทราบและถือปฏิบัติ 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

91.70 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

64.75 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

68.94 

 
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.95  

โดยประเด็นที่ควรพัฒนำ มีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 14 
 

ตำรำงท่ี 14 รำยละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ หมำยเหตุ 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

83.45 i27 i28 i29 และ i30 ซึ่ง
หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้
และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
การด าเนินการและการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบ
โดยทั่วถึง และการจัดให้มี
ช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียน และจะต้อง
ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

ประเด็นค าถามในตัวชี้วัด
ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต จะสอดคล้องกับ
ประเด็นการประเมินตาม
แบบตรวจการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ใน
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส ตัวชี้วัดย่อย 
10.1 การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และ
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว
ได้ คะแนน เฉลี่ ย  100 
ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า สนพ. 
ได้ด าเนินการตามประเด็น 
เช่น เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร  การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ คือ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนงานด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม ่

96.88 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

74.08 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

71.84 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
 
 

73.08 
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ประเด็นค ำถำม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ หมำยเหตุ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

68.38 การทุจริต แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
แต่ ไม่สามารถสร้างการ
รับรู้ให้บุคลากรใน สนพ. 
รับรู้ได้ทั่วถึง จึงควรพัฒนา
ด้านการรับรู้ของบุคลากร
ในประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม 

 
5.2 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External)  

ได้คะแนนเท่ำกับ 80.43 อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแกผู่้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
อย่างไรก็ด ีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.51 
โดยประเด็นที่ควรพัฒนำ มีรำยละเอียดดังแสดงในตำรำงท่ี 15 

 

ตำรำงท่ี 15 รำยละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนำ  
ประเด็นกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ มี การ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

71.75 e11 e12 e14 และ e15 ซึ่ง
หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับระบบการ
ท างาน การปรับปรุ งคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ และ
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับ
คุณภาพและขั้นตอนของการให้บริการ 
โดยยึ ดมาตรฐาน ขั้ นตอน และ
ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

72.84 

e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานหรือการให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่

91.80 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

69.49 

e15 หน่ วยงานที่ท่ านติ ดต่อ  มีการปรับปรุ งการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

76.66 
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5.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ำกับ 96.88 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือสามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” 
ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 16 

 

ตำรำงท่ี 16 รำยละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 

100 ไม่มี 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 

93.75 ตรวจเช็ค URL ส าหรับการลงข้อมูลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment System: 
ITAS) ว่าสามารถเปิดการใช้งานได้หรือไม่ 
เนื่องจากประเด็น o36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ระบบ ITAS ไม่สามารถเข้า URL ดังกล่าว
ได ้ 

 
6. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 

ตัวช้ีวัด มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
ตัวช้ีวัดที่ 2  
กำรใช้งบประมำณ 

1. สร้างการรับรู้ให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
2. เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
รับทราบ 
2. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเปิด
โอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

-กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
-ส านักงาน
เลขานุการกรม 

การด าเนินตาม
มาตรการดังกล่าว
สอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 
2563 
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ตัวช้ีวัด มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
ตัวช้ีวัดที่ 4  
กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

1. จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5  
กำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต 

การเสริมสร้าง
จิตส านึกคุณธรรม 
จริยธรรม โดย
ประยุกต์หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

รณรงค์สร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต
และความโปร่งใส 

-ส านักงาน
เลขานุการกรม 
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การด าเนินตาม
มาตรการดังกล่าว
สอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
แผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กับมาตรฐานความ
โปร่งใส ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ 
สนพ. และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของ สนพ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดที่ 8 กำร
ปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 

1. การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน
และการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ที่
เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลา ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 
(2) ทบทวน ปรับปรุง
คู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
 

-กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
-ส านักงาน
เลขานุการกรม 
-หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การด าเนินตาม
มาตรการดังกล่าว
สอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
แผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กับมาตรฐานความ
โปร่งใส ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ 
สนพ. และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของ สนพ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ตัวช้ีวัด มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
2. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน
และการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
รับทราบ 

-ส านักงาน
เลขานุการกรม 
 

 
 
 

 
 

กลุ่มนิติกำร  
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 


