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ค าน า 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 ได้มีการพัฒนารายละเอียดเนื้อหาและ
ขัน้ตอนการประเมินให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการประเด็นตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  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. 2565 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
     

 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ อันจะน าไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
โดย ITA ถือเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน 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 

การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการพัฒนามาเป็นระยะ
โดยการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ นอกจากจะเป็นการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที ่
ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะท่ี 2 ได้ก าหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 

2. กรอบแนวทางการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดเครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัด
การประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการประเมิน ITA โดยแบ่งการตรวจประเมิน เป็น 3 แบบ ดังนี้ 1) แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 2) แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ  
3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการประเมิน 
 

3. ผลการประเมินของหน่วยงาน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สนพ. โดยภาพรวมได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 95.58 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21  
คือ 85 คะแนนขึ้นไป และมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ AA และได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.69 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.60 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 94.88 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.22 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหา 
การทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.04 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.47 ตัวชี้วัด 
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.58 และตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 86.71 ดังแสดงรายละเอียดสรุปผลคะแนนการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือและตัวชี้วัดในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามเครื่องมือและตัวชี้วัด 

เครื่องมือ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย คะแนนรวม 

IIT 30 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 94.22 

89.20 
2. การใช้งบประมาณ 88.47 
3. การใช้อ านาจ 87.58 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.71 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.04 
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เครื่องมือ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย คะแนนรวม 

EIT 30 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 96.69 

96.05 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.60 
8. การปรับปรุงการท างาน 94.88 

OIT 40 
9. การเปิดเผยข้อมูล 100 

100 
10. การป้องกันการทุจริต 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สนพ. ซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามเครื่องมือและตัวชี้วัด 

โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละเครื่องมือและตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ที่จะต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 

4.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.22 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร อ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและ  
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาล
หรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต โดยรายละเอียดคะแนน 
ในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 
 

88.26 - ป ระเด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระเด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
 

88.27 

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

88.82 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ คือ 
เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา หรือการรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
 

100 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส
ต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การรับสิ่งดังต่อไปนี้ คือ เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความ
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น หรือไม่ 
 

100 

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

100 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.47 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ  
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชีวั้ดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 
 

75.85 - ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้  คือ คุ้มค่าต่อผลประโยชน์ที่ ได้รับและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 
 

90.41 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

95.71 - โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด 
 

95.71 

i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อย
เพียงใด 

91.16 

i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มากน้อยเพียงใด 
 

81.96 

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.58 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 
 

85.60 - ป ระเด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระเด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

81.31 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 
 

83.42 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

85.52 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาขอสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 

95.18 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง 
หรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

94.47 

 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.71  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ  
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วยโดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ  
ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ 
ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

96.27 - ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
 

74.26 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 
 

86.66 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 
 

98.40 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 
 

81.24 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

83.40 

(5) ตัวชี้ วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.04  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดย
หน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตโดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ  
ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ  กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 

90.92 - ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ ทบทวน
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม่ 
 

91.94 

i27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  
มากน้อยเพียงใด 
 

93.05 

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

85.40 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
 

86.66 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้  คือ สามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และ
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 
 

86.25 

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

(1) ตัวชี้ วัดที่  6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 96.69  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่ อ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่ข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  
ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนนิงาน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 
 

96.24 - ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
 

95.10 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
 

98.10 

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

99.62 
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ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 
 

94.36 

(2) ตัวชี้ วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 96.60  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ ท่านติดต่อ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน หรือมีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด 
 

95.86 - ป ระ เด็ น ค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระ เด็ น ค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้  85 คะแนน
ขึ้น ไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
 

95.85 

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

98.86 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี 
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 
 

94.72 

e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 
 

97.73 
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(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.88  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วยโดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ 
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
 

95.11 - ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนสูง คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดแข็ง 
- ป ระ เด็ นค าถามที่ ได้
คะแนนต่ า คือ แสดงให้
เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนา 
- โดยควรได้ 85 คะแนน
ขึ้นไป ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21  

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

93.24 

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

98.86 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
 

92.09 

e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 

95.11 

4.3 แบบวัดการเปิ ด เผยข้อ มูลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 

(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ 
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ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน
โดยมีรายละเอียดคะแนนในประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
 

100 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ -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 อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท ์
o E-mail 
o แผนที่ตั้ง 

 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

100 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้ อมู ลข่ าวสารต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการ

ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

100 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
o8 Q&A o แ ส ด งต า แ ห น่ ง บ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งห น่ ว ย ง าน ที่

บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Webboard, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ , Messenger Live Chat, Chatbot 
เป็นต้น 
 

100 

o9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็น
ต้น  
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 
แผนด าเนินงาน 
o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้ าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีในข้อ o10 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 

 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

o12 รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 

100 

การปฏิบัติงาน 
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร 
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 
 

100 

การให้บริการ 
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 

o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้ อมู ล รายละเอียดของการปฏิบั ติ  อย่ างน้ อย
ประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 
 

100 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o17 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่

สอดคล้องกับภารกิจของหน่ วยงานผ่ าน เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ o18 
o มี ข้ อมู ล รายละเอียดความก้ าวหน้ า  อย่ างน้ อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

o แส ด งผ ล การด า เนิ น งาน ต าม แ ผ น ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 

100 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o21 แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o23 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  
 

100 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มี ข้ อมู ล รายละ เอี ยด  อย่ างน้ อ ยป ระกอบ ด้ วย 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร
และพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลที่ ก าหนดในนามของ
หน่วยงาน 
 

100 

o26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 
 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o27 หลักเกณฑ์ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ยังใช้บั งคับในหน่วยงานในปี  พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 

100 

o28 รายงานผล 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
o29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

100 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียน
เรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย 
จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 
 

100 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

100 

o33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

(2) ตั วชี้ วัดที่  10 การป้ องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับ ร้อยละ 100  
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดคะแนนใน 
ประเด็นค าถามต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 รายละเอียดแสดงประเด็นค าถามและคะแนนโดยเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
o34 นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift 
Policy) 

o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน 
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
 

100 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุด 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
o36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o มี ข้ อมู ล รายละเอียดของผลการประเมิ น  อย่ า งน้ อย
ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o37 การด าเนินการ 
เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

100 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
o เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
 

100 

o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนิน 
การป้องกันการทุจริต
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส/ราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี  

100 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 
 

100 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล 
การประเมินฯ  
o มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การก าหนดผู้ รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
 

100 
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ประเด็นการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนนเฉลี่ย 
o43 การด าเนินการ 
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 
 

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 สามารถก าหนดการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานให้มีคะแนนที่เพ่ิมขึ้น จึงเห็นควรพัฒนาตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.81 โดยประเด็นที่ 
ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 12  

ตารางท่ี 12 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 

i7 ท่านรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  ของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
 

75.85 i7  แ ล ะ  i12 ห น่ ว ย ง า น
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์
แผน การใช้ งบ ป ระมาณ
ประจ าปี  เพ่ือ เผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบ
และสามารถติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณได้ และเป็น
การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่าย
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
เป็ น ราย ไต รม าส  โด ย
เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง  ส น พ . 
รวมทั้ งบุคคลภายนอก
ส าม ารถ รั บ รู้ เกี่ ย ว กั บ
แผนการใช้งบประมาณได้ 
แต่อาจเพราะเจ้าหน้าที่
ของสนพ. บางส่วนที่มิใช่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ คือ คุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
มากน้อยเพียงใด 
 

90.41 

i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

95.71 

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

95.71 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  และการตรวจรับ พัสดุ ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง มากน้อยเพียงใด 
 

91.16 จัดท าแผนงบประมาณ
โดยตรง จึงท าให้ไม่ทราบ
ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงท า
ให้ เจ้าหน้าที่ ของ สนพ. 
เข้าใจว่าหน่วยงานไม่เปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนรวม
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน จึงส่งผลให้
คะแนนในส่วน i7 และ 
i12 ได้ไม่ถึง 85 คะแนน  

i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน  
มี ส่ วน ร่ วม ใน การต รวจสอบ การใช้ จ่ าย
งบประมาณ  ตามประเด็นดั งต่ อ ไปนี้  คื อ 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มากน้อย
เพียงใด 
 

81.96 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.58 โดยประเด็นที่ 
ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
 

85.60 i14 แล ะ  i15  ห น่ ว ย งาน
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
ห น่ ว ย ง า น เ ข้ า ใ จ ถึ ง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ประเมินผล และส าหรับ
ประเด็นที่หน่วยงานจะต้อง
ประชาสั ม พันธ์ แนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการอนุญ าตให้
ข้ า ร าช ก าร ไป ฝึ ก อบ รม
หลั กสู ต รของห น่ วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้ทราบถึง
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

ส น พ .  ไ ด้ มี ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั ม พั น ธ์
หลั ก เกณ ฑ์ และวิธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงได้มีการประกาศ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ใน
การอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปฝึกอบรมหลักสูตรของ
หน่วยงานภายนอก  ให้
เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง  ส น พ . 
ทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
แต่อาจขาดการท าความรู้
ความเข้าใจถึงแนวทาง
ดั งกล่ าว  ในรู้ แบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 
 

81.31 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
 

83.42 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท า
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
 

85.52 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาขอสั่งการให้ท่าน
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 
 

95.18 

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

94.47 
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
คุณธรรมและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ 
 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.71 โดย
ประเด็นที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

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

96.27 i20 i23 และ i24 หน่วยงาน
จ า เป็ น ต้ อ งมี การ พัฒ นา
รูปแบบการท าความรู้ความ
เข้าใจอย่างต่อเนื่อง โดยการ
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 รวมถึ งขั้ น ตอน 
การก ากั บ ดู แ ล และการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
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 รวมถึง
การประชาสัมพันธ์การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
แต่ อาจเกิ ดจากรูปแบบ 
แ ล ะ ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์  ซึ่ งท าให้
เจ้าหน้าที่ยังสับสนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนของ
การขออนุญ าต เพ่ื อยื ม
ท รัพ ย์ สิ น ของราชการ 
รวมถึงการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบจึงท าให้คะแนน
ในส่วน i20 i23 และ i24 
มีคะแนนต่ ากว่า 85  

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
 

74.26 

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

86.66 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 
 

98.40 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 
 

81.24 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ ท รัพ ย์ สิ น ของราชการ  
เพ่ือป้องกัน ไม่ ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

83.40 
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5.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และพัฒนาคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรพัฒนาตัวชี้วัด ดังนี้ มีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 16 

ตารางท่ี 16 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 
 

96.69 ห น่ ว ย ง า น จ า เป็ น ต้ อ ง
ทบทวน ปรับปรุงระบบการ
ท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
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 ยนไปในปัจจุบั นจึง
เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างาน ให้ ส ามารถ
ด า เนิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 

 

96.60 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 

94.88 

5.3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้คะแนนเท่ากับ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
85 คะแนนขึ้นไป แต่อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งปัญหาส่วนใหญ่
ของการน าเข้าข้อมูลในการตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ คือการน าส่งข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่ล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการจ าเป็นต้องมีการก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงตัวชี้วัดต่อไปนี้ที่
จ าเป็นต้องพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

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

ตารางท่ี 17 รายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา 

ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
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

ปัจจุบัน สนพ. ได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการกับผู้มีส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย ร่ ว ม ไ ป กั บ 
การส ารวจเกี่ยวกับ การ
ให้บริการของ สนพ. ทั้ ง
ท างด้ านภ ารกิ จตามที่
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ประเด็นค าถาม คะแนนเฉลี่ย ประเด็นที่ควรพัฒนา หมายเหตุ 
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 เพ่ือ
น าไปสู่การวิเคราะห์ส าหรับ
การพัฒ นากระบวนการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป 

กฎหมายก าหนด ทางด้าน
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
เจ้ า ห น้ า ที่  แ ล ะ ก า ร
ให้บริการทางด้านช่องทาง
การให้บริการ  

6. การจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
จากที่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สนพ. โดยมีประเด็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาดังต่อไปนี้  
6.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน  เป็นข้อมูลจาก

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้รับ
คะแนนในภาพรวมของตัวชี้วัดต่ าที่สุด โดยได้รับคะแนนการประเมิน 86.71 คะแนน ซึ่งมีประเด็นการประเมินที่
ได้รับคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน ในตัวชี้วัดที่ 4 คือ ข้อ i20 ประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยได้รับคะแนนการประเมินฯ 74.26 คะแนน  ข้อ i23 
ประเด็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ โดยได้รับคะแนนการประเมินฯ 
81.24 คะแนน และข้อ i24 ประเด็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยได้รับคะแนนการประเมินฯ  
83.40 คะแนน อย่างไรก็ตาม ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นประเด็นที่มีคะแนนน้อยที่สุด 
อย่างต่อเนื่อง สนพ. จึงจ าเป็นต้องน าประเด็นดังกล่าวมาแก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ของ สนพ.  

6.2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เป็นข้อมูลจากแบบ 
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การให้บริการ  
ข้อ o16 ประเด็นเกี่ยวกับการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมินฯ 
100 คะแนน แต่ เนื่องจาก การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานถือเป็นการสะท้อน 
ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สนพ. จึงน าประเด็นดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ และได้ก าหนดประเด็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนและประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สนพ. จึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนโดยมีรายละเอียดแนวทาง/
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 รายละเอียดแสดงแนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
i20 ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มี
ความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 
 

จั ดท าแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราช  

1. จัดท าประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ในรูปแบบที่
กระชับ เข้าใจง่าย  
2 . ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
ผ่าน 3 ช่องทาง 
 
 

กลุ่มนิติการ
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงาน
เลขานุการกรมเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
โดยมีเลขานุการกรมเป็น 
ผู้ก ากับติดตาม 

- รายงานความก้าวหน้าหรือ 
ผลการด าเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการฯ  
ภายในเดือนเมษายน 2566  
- รายงานผลการด าเนินงาน
ภายหลังจากด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 
(กันยายน 2566) 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 
 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

1. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในรูปแบบที่
กระชับ เข้าใจง่าย  
2 . ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
ผ่าน 3 ช่องทาง 
 
 
 

กลุ่มนิติการ
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงาน
เลขานุการกรมเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
โดยมีเลขานุการกรมเป็น 
ผู้ก ากับติดตาม 

- รายงานความก้าวหน้าหรือ 
ผลการด าเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการฯ  
ภายในเดือนเมษายน 2566  
- รายงานผลการด าเนินงาน
ภายหลังจากด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 
(กันยายน 2566) 
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ตัวช้ีวัด แนวทาง/มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม การรายงานผล 
i24 หน่วยงานของ
ท่าน มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก ากับดูแล
และตรวจสอบทรัพย์สิน
ของราชการ ในรูปแบบที่
กระชับ เข้าใจง่าย  
2 . ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
ผ่าน 3 ช่องทาง 
 
 

กลุ่มนิติการ
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงาน
เลขานุการกรมเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
โดยมีเลขานุการกรมเป็น 
ผู้ก ากับติดตาม 

- รายงานความก้าวหน้าหรือ 
ผลการด าเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการฯ  
ภายในเดือนเมษายน 2566  
- รายงานผลการด าเนินงาน
ภายหลังจากด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 
(กันยายน 2566) 

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1. ปรับปรุงแบบส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการของ สนพ.  
2. จัดท ารายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้รับบริการ 
3. ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินการ 
 

กลุ่มนิติการ 
ส านักงาน
เลขานุการกรม 

กลุ่มนิติการ ส านักงาน
เลขานุการกรมเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
โดยมีเลขานุการกรมเป็น 
ผู้ก ากับติดตาม 

- จัดให้มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน ภายหลังจาก
การส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
- รายงานความก้าวหน้าหรือ 
ผลการด าเนินการตาม 
แนวทาง/มาตรการฯ  
ภายในสิ้นปีงบประมาณ 
(กันยายน 2566) 
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7. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สนพ. ที่ได้ก าหนดไว้ในการจัดท า
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยนอกจากที่ได้ก าหนด 
การก ากับติดตาม รวมถึงการรายงานผลแล้ว ในขั้นตอนการด าเนินการก ากับติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการฯ 
โดยให้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อเลขานุการกรม ในฐานะผู้ก ากับติดตามโดยก าหนดให้มีการรายงาน
ผลด าเนินงานดังกล่าว ภายในเดือนเมษายน 2566 และรายงานผลการด าเนินงานภายหลังจากด าเนินงานแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ (กันยายน 2566) 

2) เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามแนวทาง/มาตรการฯ บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
   __________________________________________ 


