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ค าน า 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต หัวข้อ มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด 
การวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าว
ต้องมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการพัฒนารายละเอียดเนื้อหาและ
ขัน้ตอนการประเมินให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการประเด็นตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกันได้ภายในปีงบประมาณ 2565  
จึงมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก
โดยเป็นไปภายใต้แนวคิด "More open, more transparent." ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  
มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.ประเด็นที.่21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ.(พ.ศ..2561.-.2580).ต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
     

 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด โดย ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการพัฒนาเนื้อหาและขั้นตอนการประเมินให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการประเด็นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกันได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2565 จึงมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ
สารสนเทศเป็นหลักโดยเป็นไปภายใต้แนวคิด "More open, more transparent." ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส  

โดย ITA ถือเป็นเครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมิน
ที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็น
เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุนี้การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมในการ
ด าเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อย
ประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยต่อไป 

ทั้งนี้ จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2. กรอบแนวทางการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดเครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด
การประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการประเมิน ITA ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการประเมิน 

 
3. ผลการประเมินของหน่วยงาน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สนพ. โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.85 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คือ 85 คะแนนขึ้นไป 
และมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ AA และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.90 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.79 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 98.23 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.08 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.03 ตัวชี้วัด 
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.87 และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 91.82 ดังแสดงรายละเอียดสรุปผลคะแนนในภาพที่ 2 และดังแสดงรายละเอียดสรุปผลคะแนน 
การประเมินจ าแนกตามเครื่องมือและตัวชี้วัดในตารางที่ 1 
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ภาพที่ 2 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามเครื่องมือและตัวชี้วัด 

เครื่องมือ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย คะแนนรวม 

IIT 30 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 96.08 

93.52 
2. การใช้งบประมาณ 93.81 
3. การใช้อ านาจ 92.87 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.82 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.03 

EIT 30 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 99.90 

99.31 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.23 
8. การปรับปรุงการท างาน 99.79 

OIT 40 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 

100 
10. การป้องกันการทุจริต 100 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สนพ. ซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามเครื่องมือและ
ตัวชี้วัด โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละเครื่องมือและตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
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4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.08 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร อ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(1.1) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

(1.2) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  

(1.3) การรับรู้ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

โดยรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 
 
 

93.22 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ระ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป  

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
 
 

90.54 

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

92.73 

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

100 

 

 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 5   

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส
ต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การรับสิ่งดังต่อไปนี้ คือ เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา หรือการรับความบันเทิง เป็น
ต้น หรือไม ่
 
 

100 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ระ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 
  

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

100 

 
(2) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(2.1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อยา่งโปร่งใส  

(2.2) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

(2.3) การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง เป็นต้น 

(2.4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
(2.5) การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานตนเอง 
โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 
 

84.57 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ คือ คุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 
 

95.58 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 6   

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

97.04 - โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ร ะ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด 

99.41 

i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อย
เพียงใด 

94.96 

i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 
 

91.31 

 
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.87 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(3.1) การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

(3.2) การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ 
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

(3.3) กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขาย
ต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 
 

91.73 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

91.14 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 
 

86.39 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
 

92.88 ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ระ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาขอสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 

97.63 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง 
หรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

97.43 

 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.82  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น  
ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(4.1) พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  

(4.2) พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต 
ที่ชัดเจนและสะดวก  

(4.3) หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ และจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

96.46 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ร ะ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

85.75 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

91.14 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 

98.82 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

87.57 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

91.14 
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(5) ตัวชี้ วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.03  
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 

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ  กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 

92.91 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ร ะ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

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

100 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 
 

91.11 

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

91.92 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
 

90.54 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
 

91.72 
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4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

(1) ตัวชี้ วัดที่  6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 99.90  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(1.1) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา 
ที่ก 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 ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

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

99.48 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ร ะ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
 

100 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
 

100 

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

100 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 
 

100 
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(2) ตัวชี้ วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 98.23  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(2.1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  

(2.2) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ 
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการให้บริการ และการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย 
ได้อย่างชัดเจน 

(2.3) การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน หรือมีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด 
 

98.97 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ร ะ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
 

100 

e8 หน่ วยงานที่ ท่ านติ ดต่ อ  มี ช่ อ งท างรับ ฟั งค าติ ชมห รือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการให้บริการ หรือไม่ 
 

96.88 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี 
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 
 

98.44 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

96.88 

 

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.79  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(3.1) การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  

(3.2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา  
การด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  

(3.3) การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
 
 

99.48 - ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
 
- ประเด็นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ ก า รป ร ะ เมิ น ผ่ า น
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงานหรือการให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
 

100 

e13 หน่ วยงานที่ ท่ านติ ดต่ อ  มีการน าเทคโน โลยีมาใช้ ใน 
การด าเนินงานหรือการให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น หรือไม ่
 

100 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
 

99.48 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

100 

 
4.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) 
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก

การเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ  

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

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(1.5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
 

100 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่ างน้อยประกอบด้ วยชื่ อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร 
แต่ละคน 
 

100 

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

100 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
 

100 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 

100 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นงานหรือ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

100 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล

ต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ 
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 
 

100 

o9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 
แผนด าเนินงาน 
o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
 
 

100 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 
 

100 

o12 รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด า เนิ นการโครงการหรือกิ จกรรม  ผลการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร  
เป็นต้น 
 

100 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
หรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น 
เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 
 
 

100 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ 

o แสดงข้อมู ลสถิติ การให้ บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 
 
 

100 

o16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 
 

100 
 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
กับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี 
o มีข้ อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ างเช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 

100 

o20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

o แส ด งผล ก ารด า เนิ น งาน ต าม แผ น ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

100 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 
 

100 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 
 

100 

o23 สรุปผลการจัดซ้ือ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือนใดให้ เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในเดือนนั้น)  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 
 

100 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
ตวัชี้วัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
 

100 

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

100 

o27 หลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 

100 

o28 รายงานผล 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
o29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น 
 

100 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  โดย
แยกต่างหากจากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

100 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้ าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอย่างเช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2564 
 

100 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

100 

o33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาส ให้ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ได้ มี ส่ วน ร่ วม ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

100 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 18   

(2) ตั วชี้ วัดที่  10 การป้ องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับ ร้อยละ 100  
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 

โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 11 
 

ตารางที่ 11 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
o34 เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 
 

100 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

100 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ ยงของการด าเนิ นงานหรือ 
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ 
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

100 

o37 การด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 
 

100 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต 
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

100 

o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนิน 
การป้องกันการทุจริต
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
o มี ข้ อมู ล รายละเอี ยดความก้ าวหน้ า  ยกตั วอย่ าง เช่ น 
ความก้ าวหน้ าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

100 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น 
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

100 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลประเมินฯ  โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o43 การด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

100 

 
5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน 

โดยได้น าเกณฑ์ท่ีก าหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ดังนั้น จึงน าเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป มาเป็นเกณฑ์ก าหนดเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนเท่ากับ 
93.52 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 85 คะแนนขึ้นไป  แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การพัฒนาคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานมีคะแนนที่เพ่ิมข้ึน จึงเห็นควรพัฒนาตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 โดยประเด็นที่ควร
พัฒนา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 12  

 
ตารางท่ี 12 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉล่ีย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
i7 ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
 

84.57 i7 หน่วยงานจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้
งบประมาณประจ าปี เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ได้ รับทราบและสามารถ
ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณได้ และยังเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมี ส่ วน ร่วมในการ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

สนพ. ได้มีการประกาศ
เผ ยแพ ร่ อ ย่ า ง โป ร่ ง ใส
เกี่ ย ว กั บ ร า ย ง า น ผ ล
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
บนเว็บไซต์หลักของ สนพ. 
รวมถึ งการรายงานผล
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณประจ าปีเป็น
รายไตรมาส โดยเจ้าหน้าที่
ข อ ง  ส น พ .  ร ว ม ทั้ ง
บุคคลภายนอกสามารถ
รับรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณได้  แต่อาจ
เพราะเจ้าหน้าที่ของสนพ. 
บางส่วนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผน

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ คือ คุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
มากน้อยเพียงใด 
 

95.58 

i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 
 

97.04 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่ เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด 
 

99.41 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉล่ีย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  และการตรวจรับ พัสดุ ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง มากน้อยเพียงใด 
 

94.96 งบ ป ร ะ ม า ณ โด ย ต ร ง  
จึงท าให้ ไม่ทราบข้อมูล
ดังกล่าว ส่งผลให้คะแนน
ในส่ วน  i7 ได้ ไม่ ถึ ง  85 
คะแนน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่
ของ สนพ. บางส่วนที่ไม่ได้
มีการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของ สนพ. เลย 
ก็ จ ะ ท า ให้ เจ้ า ห น้ า ที่
ดั งกล่ าวไม่ ได้ รับทราบ 
หรือไม่สนใจถึงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
ดังกล่าว  

i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ  ตามประเด็นดั งต่ อ ไปนี้  คื อ 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มากน้อย
เพียงใด 

91.31 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.87 โดยประเด็นที่ควรพัฒนา 

มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
 

91.73 i15 แม้ผลคะแนนจะผ่าน
เกณฑ์แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการอนุญ าตให้
ข้ า ร าช ก าร ไป ฝึ ก อบ รม
หลั กสู ต รของห น่ วยงาน
ภายนอก ให้ เป็นปั จจุบัน 
และให้สอดคล้องคล้องกับ
หลัก เกณ ฑ์ และวิ ธีก ารที่
คณะกรรมการข้าราชการ
พล เรือนก าหนด  เพ่ื อ ให้
เป็ น ไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
คุณธรรมและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ 

สนพ. ได้มีการประกาศ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ใน
การอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปฝึกอบรมหลักสูตรของ
หน่วยงานภายนอก  ให้
เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง  ส น พ . 
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
แต่อาจ เพราะประกาศ
ดั งกล่ าวยังมี เงื่อนไขใน
การพิจารณาคัดเลือกไม่
ชัดเจนส่งผลให้คะแนนใน
ส่ ว น ข อ ง  ข้ อ  i15 มี
คะแนนไม่สูงมาก 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 
 

91.14 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
 

86.39 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท า
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
 

92.88 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาขอสั่งการให้ท่าน
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 

97.63 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
ท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ถูกแทรกแซงจาก
ผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอ้ือ
ประโยชน์ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

97.43 
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.82 โดย
ประเด็นที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 15 

 
ตารางท่ี 15 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

96.46 i20 และ i23 แม้ผลคะแนน
จะผ่านเกณฑ์แต่ก็ยังเป็น
ป ร ะ เด็ น ที่ ห น่ ว ย ง า น
จ า เป็ น ต้ อ งมี การ พัฒ นา
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง โด ย ก า ร
ก าหนดแนวทางหรือแนว
ป ฏิ บั ติ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใช้
ทรัพย์สิ นของราชการ  ที่
ถูกต้อง รวมถึงความสะดวก
เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ื อป้ องกันการ
ทุจริตการน าทรัพย์สินของ
ราชการไป ใช้ ป ระ โยชน์
ส่วนตัว 

สนพ. ได้ มี การประกาศ
เกี่ ยวกับแนวทางปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และจัดท า
แนวทางเกี่ ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการให้
เจ้าหน้าที่ของ สนพ. ทราบ
และถือปฏิบัติแล้ว แต่อาจ
เกิดจากความไม่เข้าใจหรือ
สับสนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
หรือขั้ นตอนของการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ขอ งราชการ  จึ งท า ให้
คะแนนในส่วน i20 และ 
i23 มีคะแนนไม่สูงมาก  

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
 

85.75 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

91.14 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
 

98.82 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 
 

87.57 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

91.14 

 
5.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนเท่ากับ 99.31 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 

ที่ก าหนดไว้ คือ 85 คะแนนขึ้นไป แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานยังจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และพัฒนาคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรพัฒนาตัวชี้วัด ดังนี้ มีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 
 

99.90 หน่วยจ าเป็นต้องทบทวน 
ปรับปรุงระบบการท างาน
เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ส าหรับ
การป ฏิ บั ติ งานและการ
ให้บริการแก่ผู้ รับบริการ  
รวมทั้ งจัดให้มีการส ารวจ
หรือการประเมินความพึง
พอใจด้านการด าเนินงาน
ของหน่ วย งาน  เพ่ื อ เปิ ด
โอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วน
ร่ วม ในการปรับป รุ งการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป  
 

ด้ ว ย ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ ยนไปในปัจจุบันจึง
เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างาน ให้ ส ามารถ
ด า เนิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 
 
 

98.23 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 
 

99.79 

 
5.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้คะแนนเท่ากับ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 

85 คะแนนขึ้นไป แต่อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งปัญหาส่วน
ใหญ่ของการน าเข้าข้อมูลในการตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ คือการน าส่งข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บ ไซต์
ของหน่วยงานที่ล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการจ าเป็นต้องมีการก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงตัวชี้วัดต่อไปนี้
ที่จ าเป็นต้องพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 85 คะแนนขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 17 

 
ตารางท่ี 17 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 หน่วยงานต้องด าเนินการ

ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น าระบ บ
สารสนเทศของ สนพ. ให้
สามารถเห็นจ านวนครั้งที่มีผู้
ร้ อ งข อ เข้ า ถึ งข้ อ มู ล นั้ น 
(จ านวนครั้งที่มีการกดเข้าดู
ข้ อมู ล ) เพ่ื อน าข้ อมู ลมา
จั ด ท า ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการ สรุปผลเป็นราย
เดือนต่อไป หรือในกรณีที่
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของ สนพ. มีอุปสรรคไม่อาจ
ด า เนิ น ก ารได้  ศท . อาจ

ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ 
สนพ. จะแสดงข้อมูลสถิติ
ด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลดั งกล่ าวยั ง
ไม่ใช่สถิติที่แสดงถึงการ
ให้บริการ ซึ่งข้อมูลสถิติใน
การให้บริการในที่นี้  คือ 
ตั ว เล ข ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล น า ม า
ประมวล วิเคราะห์และ
สรุปเพ่ือใช้ในการน าเสนอ
ข้ อ มู ล  แ ล ะ ก า ร แ ป ล
ความหมายของข้ อมู ล 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติ
การให้บริการจากการเข้าดู
ข้อมูลจ านวนครั้งที่มีการกด
เข้ าดู ข้ อมู ลนั้ น มาจั ดท า
ข้อมูลสถิติ การให้บริการ 
สรุปผลเป็นรายเดือนต่อไป 
 

รวมถึงการน าเอาข้อมูลที่
รวบรวมได้แสดงค่าความถี่
เ ป็ น ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการ 

o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

100 หน่วยงานจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงแบบส ารวจความ
พึ งพ อ ใจ ข อ ง ส น พ . ให้
สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจตามกฎหมาย
ของ สนพ. เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลส ารวจที่แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการที่สะท้อน
จ า ก ทั ศ น ค ติ ห รื อ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ ง
ผู้ รับบริการโดยตรง และ
น าไปสู่การวิเคราะห์ส าหรับ
การพัฒ นากระบวนการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป 

ปัจจุบัน สนพ. ได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการกับผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสียร่วมไปกับการ
ส า ร ว จ เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และ 
แบบส ารวจความพึงพอใจ
บน เว็บ ไซต์ ของ สนพ . 
เป็นเพียงการส ารวจความ
พึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ 
สะดวกในการเข้าใช้งาน 
เท่ านั้ น  ไม่ ได้ เป็ น ก าร
ส า ร วจค ว าม พึ งพ อ ใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามภารกิจงาน หรือความ
พึ ง พ อ ใจ จ า ก ก า ร รั บ
บ ริก ารแต่ อย่ างใด  ท า
ให้ ผ ลการส ารวจยั งไม่
เพียงพอที่ จะที่ สะท้ อน
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการ 
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6. การจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
จากที่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ เสนอผู้บริหารเห็นชอบแล้ว  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สนพ. มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นที่
จะต้องด าเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้  

6.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  เป็นข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ในตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้รับคะแนนในภาพรวมของตัวชี้วัดต่ าที่สุดโดยได้รับคะแนนการประเมิน 91.82 คะแนน โดยคะแนนประเด็นการประเมินที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 
ในตัวชี้วัดที่ 4 คือ ข้อ i7 ประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยได้รับคะแนนการประเมินฯ 85.75 คะแนน  

6.2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เป็นข้อมูลจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การให้บริการ ข้อ o16 ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมินฯ 100 คะแนน 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ และได้ก าหนดประเด็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนและประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สนพ. จึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการใน
การขับเคลื่อนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน 
ตัวช้ีวัดที่ 4  
ก าร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ของทางราชการ 

I20 ขั้นตอนการขอ
อ นุ ญ า ต เ พ่ื อ ยื ม
ทรัพย์ สิ นของราช 
การไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่ วย งานของ
ท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

85.75 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

1 . จั ด ท า แ น ว ท า ง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
ในรูปแบบที่ กระชับ 
เข้าใจง่าย หรือจัดท า 
ในรูปแบบ Infographic 
2 . ป ร ะช าสั ม พั น ธ์ 
ให้ บุ ค ล าก รภ าย ใน
หน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มนิติการ
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงาน
เล ข านุ ก ารก รม เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย 
มี เลขานุการกรมเป็น 
ผู้ก ากับติดตาม 

จัดให้มีการรายงาน
ผลการด า เนิ น งาน 
รอบ  6 เดื อน  และ
รอบ 12 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 



Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 26   

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

100 มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบ
ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1 .  ป รั บ ป รุ ง แ บ บ
ส ารวจความพึงพอใจ
ก าร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง 
สนพ.  
2. จัดท ารายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้รับบริการ 
3. ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินการ 

กลุ่มนิติการ 
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงาน
เล ข านุ ก ารก รม เป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย 
มี เลขานุการกรมเป็น 
ผู้ก ากับติดตาม 

จัดให้มีการรายงาน
ผลการด า เนิ น งาน 
รอบ  6 เดื อน  และ
รอบ 12 เดือน ของ
ปีงบประมาณ  

 
7. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

เพ่ือให้การด าเนินการตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ สนพ. ที่ได้ก าหนดไว้ในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยนอกจากที่ได้ก าหนดการก ากับติดตาม รวมถึง 
การรายงานผลแล้ว ในขั้นตอนการด าเนินการก ากับติดตามและรายงานผลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงาน โดยให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเลขานุการกรมในฐานะผู้ก ากับติดตามทราบ โดยก าหนดให้ 
มีการรายงานผลด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

2) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อครบรอบ 12 เดือน โดยส านักงานเลขานุการกรมท าการประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลส าเร็จในภาพรวมของ 
การด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เพ่ือเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 


