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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน              
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผล  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทัวประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิงขึ ้น ซึ ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อให้
ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป  

 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา และ
เป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 
– 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน  กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรร
มาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การประเมิน ITA ถือเป็น
เครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล  อันส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การ
ประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติ อย่างเห็นได้
ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง
ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ  
ระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการ
ตรวจสอบ อีกด้วย  

 นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้
มีส่วนร่วม ในการสะท้อนความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนคนไทยได้รับ
บริการจากภาครัฐ ที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงาน ของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย  



 

2. ผลการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กอ.รมน. 

2.1 สำนักจเร กอ.รมน. โดย ศปท.กอ.รมน. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2564 (การประเมิน ITA) จึงได้ขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ที่ประกอบด้วยผู้แทน 
นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จำนวน 19 คน เป็นกรรมการ โดยมี จเร กอ.รมน. เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรื่นฤดี โดย พล.อ.วรเกียรติ 
รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. (ในฐานะผู้บริหารสูงสุด) กรุณามาเป็นประธาน ในการประกาศเจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหารสูงสุด และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. 

2.2 จเร กอ.รมน./ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
กอ.รมน. ในฐานะ หัวหน้า ศปท.กอ.รมน. ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลการประเมินคุณธรรม       
และความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับผิดชอบการกำกับ 
ติดตาม การจัดเตรียมและจัดทำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด     
โดยมี พล.ท. อรชัย  บุญสุขจิตเสรี (รองจเร กอ.รมน.) เป็นประธาน  มีอนุกรรมการ มี 2 ส่วน ได้แก่  
       1) อนุกรรมการส่วนที่เป็นผู้แทนของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จำนวน 9 คน : ประกอบด้วย 
พล.ต. นภดล  แก้วกำเนิด, พ.อ. วิทัย  ลายถมยา, พ.อ. จเด็จ  จาดเลน, พ.อ. ปรัชญา  เอ่ียมคง, พ.อ. ศรุต  สีเหนี่ยง
,พ.อ.หญิง ณัชชามน  สูยานนท์, น.อ. ฉัตรเฉลิม  พิทักษ์สรยุทธ, พ.อ. เบญจพล  ประจง และ พ.อ. ชัชวาลย์  ยี่
สาคร  
      2) อนุกรรมการส่วนที ่เป็นผู ้แทนของ สำนักจเร กอ.รมน. จำนวน 5 คน : ประกอบด้วย        
พล.ต. รัชชพล  บุญวัฒนะกุล, พ.อ. ฐาวิรัตน์  ยังน้อย, พ.อ. สุรนาท  สบายรูป, พ.อ.หญิง กรวิภา  เจริญผล และ    
พ.ท.หญิง บวรลักษณ์  สุวิเศษพงษ์  
  2.3 การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดำเนินการของ กอ.รมน. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้ 
       1) การประเม ิ นจากผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ส ่ วนเส ี ยภายใน ( Internal Integrity and Transparency     

Assessment)  โดยบุคลากรของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ตามหลักเกณฑ์และหัวข้อที่กำหนด จำนวน 129 คน 

(เฉลี่ยร้อยละ 10 จากกำลังพล กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 1,241 คน) 

     2) การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment)  

โดยผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ตามหลักเกณฑ์และหัวข้อที่กำหนด จำนวน 39 คน   (เฉลี่ยร้อยละ 10 

จากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จำนวน 346 คน)  

   3) การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 

จำนวน 5 ประเด็น (43 รายการ) บนหน้าเว็บไซต์หลักของ กอ.รมน. ได้ดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูล

ตามท่ีกำหนดลงในระบบตามข้ันตอน 

 

 
 



 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.  

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในดำเนินการของ กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ได ้ 91.75 คะแนน อยู่ในเกณฑ์  A  มีระดับผลการประเมินตามภาพ 
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวชี้วัดที่ กอ.รมน. ได้ค่าคะแนนสูงสุด (ร้อยละ 100) คือ การเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนสูงเกินกว่าร้อยละ 85 มีจำนวน 5 ตัว คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และการใช้งบประมาณ สำหรับตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนา เนื่องจากได้ค่าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ มีจำนวน 3 ตัว คือ   คุณภาพการดำเนินงาน  การปรับปรุงการ
ทำงาน  และ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ได้คะแนนต่ำสุด)         

 

1     การเปิดเผยข้อมูล     100.00 

2    การป้องกันการทุจริต        100.00 

3    การปฏิบัติหน้าที่           93.78 

4    การใช้อำนาจ            91.87 

5    การแก้ไขปัญหาการทุจริต    90.67 

6  การใช้ทรัพย์สินของราชการ    89.73 

7    การใช้งบประมาณ           88.87 

8    คุณภาพการดำเนินงาน       84.42 

9  การปรับปรุงการทำงาน      .  80.32 

10    ประสิทธิภาพการสื่อสาร       79.80 

อันดับ         ตัวชี้วัด                 คะแนน 

 



 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  

 

คะแนน ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

o1 โครงสร้าง 100

o2 ข้อมูลผู้บริหาร 100

o3 อ านาจหน้าท่ี 100

o4 แผนยุทธศาสตร้หรือแผนพัฒนา 100

หน้วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต้อ 100

o6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 100

o7 ข้าวประชาสัมพันธ้ 100

o8 Q&A 0 หน้วยงานไม้ส้งข้อมูลช้องทางในการ
ติดต้อสอบถาม (Q&A) ท่ีเป้ดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามาติดต้อสอบถามข้อมูล

ต้าง ๆ ในลักษณะของการส่ือสาร 2
ช้องทาง(two-way communication)

ตามเกณฑ้การประเมินท่ีก าหนด 

"แสดงช้องทางท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามข้อมูลต้าง ๆ ได้

และหน้วยงานสามารถส่ือสารให้

ค าตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะ 

เป้นการส่ือสารได้สองทาง เช้น Web 

broad กล้องข้อความถาม-ตอบ" 

โดยหน้วยงานน าส้งข้อมูล FAQ ซ่ึงมิได้ 

เป้นลักษณะของการส่ือสารสองทาง

o9 Social Network 0 หน้วยงานไม้ส้งข้อมูลเว็บไซต้หลัก

ท่ีระบุถึงการเชื่อมโยงระหว้าง

Social Network กับเว็บไซต้หลัก

ซ่ึงไม้เป้นไปตามเกณฑ้การประเมินท่ี

ก าหนด "สามารถเชื่อมโยงไปยัง

ช้องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต้หลัก"

o10 แผนด าเนินงานประจ าป้ 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 ประจ าปี 2563  ประจ าปี 2564

คะแนนขีอค าถามในแตีละตัวช้ีวัดยีอยตามแบบตรวจการเปีดเผยขีอมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนน

ผลการประเมิน
ขีอ ประเด็นการประเมิน



 

 
 
 

คะแนน ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

o11 รายงานการก ากับ ติดตาม การ 100

ด าเนินงานประจ าป้ รอบ 6 เดือน

o12 รายงานผลการด าเนินงาน 100

ประจ าป้

o13 คู้มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100

o14 คู้มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100

o16 รายงานผลการส ารวจความ 100

พึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service 100

o18 แผนการใช้จ้ายงบประมาณ 100

ประจ าป้

o19 รายงานการก ากับ ติดตามการ 100

ใช้จ้ายงบประมาณประจ าป้ 

รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ้ายงบประมาณ 100

ประจ าป้

o21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 100

แผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต้าง ๆ เก่ียวกับการ 100

จัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 100

การจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 0 ไม้ปรากฎรายงานวิเคราะห้ผลการ

การจัดหาพัสดุประจ าป้ จัดซ้ือจัดจ้างในภาพรวมหน้วยงาน

ท่ีระบุงบประมาณ ป้ญหา อุปสรรค

และข้อเสนอแนะ

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากร 100

บุคคล

o26 การด าเนินการตามนโยบาย 100

การบริหารทรัพยากรบุคคล

100

ขีอ ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน

 ประจ าปี 2563  ประจ าปี 2564
คะแนน

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



 

 
 
 

คะแนน ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
o27 หลักเกณฑ้การบริหารและ 0 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน้วยงาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 100

ทรัพยากรบุคคลประจ าป้

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ือง 100

ร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

o30 ช้องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ 100

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน 100

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจ าป้

o32 ช้องทางการรับฟ้งความคิดเห็น 0 ไม้ปรากฎช้องทางการรับฟ้งความ

คิดเห็น โดยหน้วยงานน าส้งFAQ ซ่ึงไม้

เป้นไปตามเกณฑ้การประเมินท่ีก าหนด

o33 การเป้ดโอกาสให้มีส้วนร้วม 100

o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100

o35 การมีส้วนร้วมของผู้บริหาร 0 ไม้ปรากฎกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นว้า

ผู้บริหารสูงสุดมีส้วนร้วมในการพัฒนา

บนหลักเร่ืองคุณธรรมและความโปร้งใส

 โดยภาพท่ีน าส้งเป้นการประชุมของ

หน้วยงานท่ีไม้ชี้เฉพาะ หรือระบุ

วาระเร่ืองคุณธรรมและความโปร้งใส

o36 การประเมินความเส่ียง 100

การทุจริตประจ าป้

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ 100  

ความเส่ียงการทุจริต

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค้กร 0 ไม้ปรากฎการด าเนินการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมสุจริต ในการปฏิบัติงาน

หรือในการปฐมนิเทศมีหัวข้อดังกล้าว

บรรยายด้วย

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ขีอ ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน

 ประจ าปี 2563  ประจ าปี 2564
คะแนน



 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กอ.รมน.ได้นำข้อแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช.ไปดำเนินการปรับปรุงและ

พัฒนา จนสามารถเพิ่มค่าคะแนนตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจาก 60.6 เป็น 100 คะแนน และจะ

ยังคงรักษาคุณภาพและพัฒนาตัวชี้วัดนี้เพ่ือยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่าง

มีสัมฤทธิผล  

คะแนน ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100

ประจ าป้

o40 รายงานการก ากับติดตามการ 100

ด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าป้ รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการด าเนินการ 100

ป้องกันการทุจริตประจ าป้

o42 มาตรการส้งเสริมคุณธรรม 0 ไม้ปรากฎรายงานการวิเคราะห้ผล

และความโปร้งใสภายใน การประเมินคุณธรรมและความ

หน้วยงาน โปร้งใสในป้งบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อวิเคราะห้ และแนวทางการพัฒนา

การประเมิน ITA

o43 การด าเนินการตามมาตรการ 0 ไม้สามารถประเมินคะแนนได้

ส้งเสริมคุณธรรมและความ เน่ืองจากไม้มีมาตรการฯ ในข้อ o42

โปร้งใสภายในหน้วยงาน

หมายเหตุ  ขีอท่ีไดีคะแนน 100 คะแนน จะไมีมีความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

ขีอ ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน

 ประจ าปี 2563  ประจ าปี 2564
คะแนน

100

100

100

100

100



 

  

 

ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564

i1 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก้ผู้ท่ีมาติดต้อตามประเด็น 79.48 88.71

ดังต้อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

i2 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก้ผู้ท่ีมาติดต้อท่ัว ๆ ไป 77.46 89.23

กับผู้มาติดต้อท่ีรู้จักเป้นการส้วนตัวอย้างเท้าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

i3 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น 82.05 89.14

ดังต้อไปน้ี อย้างไร

i4 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน มีการเรียกรับส่ิงต้อไปน้ี จากผู้มาติดต้อเพ่ือแลกกับ 98.72 98.71

การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม้

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต้าง ๆ โดยปกติ 97.45 98.45

ตามขนบธรรมเนียบ ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน

ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน้วยงานของท้าน มีการรับส่ิงดังต้อไปน้ี หรือไม้

i6 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน มีการให้ส่ิงดังต้อไปน้ี แก้บุคคลภายนอก หรือภาค 97.81 98.45

เอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ้ท่ีดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม้

i7 ท้านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ้ายงบประมาณประจ าป้ ของหน้วยงานของท้าน 71.30 79.18

 มากน้อยเพียงใด

i8 หน้วยงานของท้าน ใช้จ้ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต้อไปน้ี 88.64 90.38

มากน้อยเพียงใด

i9 หน้วยงานของท้าน ใช้จ้ายงบประมาณเพ่ือประโยชน้ส้วนตัว กลุ้มหรือพวกพ้อง 93.08 95.36

มากน้อยเพียงใด

i10 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน มีการเบิกจ้าย ท่ีเป้นเท็จ เช้น ค้าท างานล้วงเวลา 94.90 95.12

ค้าวัสดุอุปกรณ้ หรือค้าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

i11 หน้วยงานของท้าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ 88.09 89.32

ในลักษณะดังต้อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

i12 หน้วยงานของท้าน เป้ดโอกาสให้ท้าน มีส้วนร้วม ในการตรวจสอบการใช้จ้าย 74.40 83.88

งบประมาณ ตามประเด็นดังต้อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

i13 ท้านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย้างเป้นธรรม มากน้อยเพียงใด 84.68 87.95

i14 ท้านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน 85.97 89.22

อย้างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

i15 ผู้บังคับบัญชาของท้าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝ้กอบรม การศึกษา ดูงาน 84.47 90.52

หรือการให้ทุนการศึกษา อย้างเป้นธรรม มากน้อยเพียงใด

i16 ท้านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าธุระส้วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 94.28 94.36

คะแนนขีอค าถามในแตีละตัวช้ีวัดยีอยตามแบบวัดผีูมีสีวนไดีสีวนเสียภายใน (IIT)

ผลการประเมิน (คีาคะแนน)
ประเด็นการประเมิน (i1 ถึง i30)ขีอ



 

   

ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564

i17 ท้านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในส่ิงท่ีไม้ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต้อการ 98.89 96.90

ทุจริต มากน้อยเพียงใด

i18 การบริหารงานบุคคลของหน้วยงานของท้าน มีลักษณะดังต้อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 93.34 92.28

i19 บุคลากรในหน้วยงานของท้าน มีการเอาทรัพย้สินของราชการ ไปเป้นของส้วนตัว 94.70 96.40

หรือน าไปให้กลุ้มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย้สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน้วยงาน 70.35 78.14

ของท้าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย้สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน้วยงาน 82.40 90.26

ของท้าน มีการขออนุญาตอย้างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย้สินของราชการไปใช้โดยไม้ได้ 96.47 98.20

ขออนุญาตอย้างถูกต้อง จากหน้วยงานของท้าน มากน้อยเพียงใด

i23 ท้านรู้แนวปฏิบัติของหน้วยงานของท้าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย้สินของราชการ 80.80 85.64

ท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

i24 หน้วยงานของท้าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย้สินของราชการ 78.22 89.74

เพ่ือป้องกันไม้ให้มีการน าไปใช้ประโยชน้ส้วนตัว กลุ้ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน้วยงานของท้าน ให้ความส าคัญกับการต้อต้านทุจริต 88.14 93.83

มากน้อยเพียงใด

i26 หน้วยงานของท้าน มีการด าเนินการ ดังต้อไปน้ี หรือไม้ 92.33 94.19

i27 ป้ญหาการทุจริตในหน้วยงานของท้าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 81.34 89.46

i28 หน้วยงานของท้าน มีการด าเนินการดังต้อไปน้ี ต้อการทุจริตในหน้วยงาน 84.71 91.01

มากน้อยเพียงใด

i29 หน้วยงานของท้าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ้ายตรวจสอบท้ังภายใน และ 81.73 88.45

ภายนอกหน้วยงาน ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน้วยงาน

มากน้อยเพียงใด

i30 หากท้านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน้วยงานของท้าน ท้านมีความ 76.48 87.10

คิดเห็นต้อประเด็นดังต้อไปน้ี อย้างไร

ขีอ ประเด็นการประเมิน (i1 ถึง i30)
ผลการประเมิน (คีาคะแนน)



 

  

 
 

ประจ าปี 2563 ประจ าปี 2564

e1 เจ้าหน้าท่ีของหน้วยงานท่ีท้านติดต้อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก้ท้าน ตามประเด็น 74.58 81.72

ดังต้อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

e2 เจ้าหน้าท่ีของหน้วยงานท่ีท้านติดต้อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก้ท้าน กับผู้มาติดต้อ 76.80 80.42

อ่ืน ๆ อย้างเท้าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

e3 เจ้าหน้าท่ีของหน้วยงานท่ีท้านติดต้อ ให้ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการ/ให้บริการ 75.84 80.42

แก้ท้านอย้างตรงไปตรงมา ไม้ป้ดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

e4 ในระยะเวลา 1 ป้ท่ีผ้าน ท้านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของหน้วยงานท่ีท้านติดต้อ ร้องขอ 99.03 98.68

ให้จ้ายหรือให้ส่ิงดังต้อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ-อนุญาต

หรือให้บริการ หรือไม้

e5 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน้ของประชาชน 80.28 80.87

และส้วนรวมเป้นหลัก มากน้อยเพียงใด

e6 การเผยแพร้ข้อมูลของหน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีลักษณะดังต้อไปน้ี 68.74 78.89

มากน้อยเพียงใด

e7 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการเผยแพร้ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ 71.80 76.07

อย้างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

e8 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีช้องทางรับฟ้งค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ 82.24 82.89

การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม้

e9 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัย เก่ียวกับ 72.76 76.96

การด าเนินงานได้อย้างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

e10 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีช้องทางให้ผู้มาติดต้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 76.64 84.21

ในหน้วยงานหรือไม้

e11 เจ้าหน้าท่ีของหน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 73.98 78.70

การให้บริการให้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด

e12 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/ 71.62 80.86

การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

e13 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ 94.90 84.21

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม้

e14 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อเป้ดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต้อ หรือผู้มีส้วนได้ส้วนเสีย 62.99 76.07

เข้าไปมีส้วนร้วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน้วยงาน

ได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

e15 หน้วยงานท่ีท้านติดต้อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร้งใส 67.83 81.75

มากข้ึน มากน้อยเพียงใด

ผลการประเมิน (คีาคะแนน)
ประเด็นการประเมิน (e1 ถึง e15)ขีอ

คะแนนขีอค าถามในแตีละตัวช้ีวัดยีอยตามแบบวัดผีูมีสีวนไดีสีวนเสียภายนอก (EIT)



 

5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. 

 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้คำแนะนำของในการปรับปรุง แก้ไข และแนวปฏิบัติที ่ดีในการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปี 2565  ดังนี้ 
         5.1 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน 

  5.2 แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก 

โดยเป็นผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 

  5.3 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก

ของปี พ.ศ. ที่รับการประเมิน 

  5.4 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ

ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับ บริการหรือ

ภารกิจใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 

  5.5 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

  5.6 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนให้มากข้ึน 

  5.7 เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ให้ชัดเจนมากข้ึน 

  5.8 เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

  5.9 เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

  5.10 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย

มากขึ้น 

  5.11 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ

หน่วยงานของท่านมากข้ึน 

  5.12 เพ่ิมมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานในการทำงานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

  5.13 เพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ 

  5.14 เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

  5.15 ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

  5.16 กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการ

แก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 



 
  5.17 ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

  5.18 เพ่ิมช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/การให้บริการเพ่ิมข้ึน 

  5.19 ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

  5.20 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก

ขึ้น 

  5.21 เพ่ิมช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  5.22 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่ถูกต้อง 

  5.23 สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ

ทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

  5.24 ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

  5.25 ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป

ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

  5.26 ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่

กำหนดมากน้อยเพียงใด 

 5.27 พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ของบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมากข้ึน 
  



 

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

กอ.รมน. (ITA)  ประจำปี 2564  

จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปี  2564   ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ  80  จะต้องมีผลคะแนน  85  คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี 2565  พบว่า  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ของ  กอ.รมน. เท่ากับ  89.07  คะแนน  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ  85  คะแนน  
อยู่ในระดับ  A   โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน  ดังนี้   

 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  มีค่าคะแนน 

เท่ากับ  76.62 คะแนน  โดยประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   มีผลคะแนน   เท่ากับ  85.00  คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    มีผลคะแนน   เท่ากับ  67.18  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ    มีผลคะแนน   เท่ากับ  76.10  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   มีผลคะแนน   เท่ากับ  75.07  คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   มีผลคะแนน   เท่ากับ  79.77  คะแนน  
 
จากลำดับคะแนน  พบว่าตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่ง

มีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป  คือในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ  ควรมีการเปิดเผย

ข้อมูล การบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง  และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณได้  

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  มีผล คะแนน  

เท่ากับ  86.96  คะแนน  โดยประกอบด้วย  3 ตัวชี้วัด ดังนี้    

ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน   มีผลคะแนน    เท่ากับ    88.92    คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   มีผลคะแนน    เท่ากับ    84.17   คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  มีผลคะแนน     เท่ากับ    87.79  คะแนน 
 
  จากลำดับคะแนน  พบว่าตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่ม 

เครื่องมือ  ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป  คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน  
ให้มี กระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก  รวดเร็ว  ดียิ่งขึ้น  นำเทคโนโลยีมาใช้  สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ  
มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส  



 
 ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู ้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)  มีค่า 

คะแนนเท่ากับ  100.00  คะแนน  โดยประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด  ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    มีผลคะแนน    เท่ากับ  100.00  คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  มีผลคะแนน    เท่ากับ  100.00  คะแนน  
 
ทั้ง  2  ตัวชี้วัด  มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน  คือ  การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของ 

หน่วยงาน  ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการ
ดำเนินงาน ที่ดีไว้ในปีต่อไป นอกจากนี้  ควรมีการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 


