
การวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของ                                    
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256๕ 

1. ที่มาและความสำคัญ 

ที่มาและความสำคัญ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 รับทราบรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และให้ หน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบฯ 2565 - 
2570โดยการกำหนด กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA แนวทางการประเมิน ITA และ
เครื่องมือการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด   

สำนักงานน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี ้ว ัดทั ้งหมด 10 ตัวชี ้ว ัด 3 เคร ื ่องมือการวัดประเมินผล                    
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ดังนี้  

เครื่องมือการวัดประเมินผล ตัวชี้วัด 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

(Internal Integrity and Transparency  Assessment : IIT) 
การปฏิบัติหน้าที ่

การใช้งบประมาณ 
การใช้อำนาจ 

การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

คุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
การเปิดเผยข้อมูล 

การป้องกันการทุจริต 
 

2. เกณฑ์คะแนนการประเมนิ 7 ระดับ  

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 –94.99 A 
75.00 –84.99 B 
65.00 –74.99 C 
55.00 –64.99 D 
50.00-54.99 E 

0 –49.99 F 
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3. ผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. 256๔  

ผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้คะแนนในภาพรวม 97.22 โดย
มีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
จำนวน 375 หน่วยงาน และถือว่าอยู่ในระดับ AA ซึ่งผลคะแนนตามราบตัวชี้วัดสามารถจำแนกได้ดังต่อไปน้ี 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต 100.00 
ตัวชี้วัดที่ 3 การปฏิบัติหน้าที ่   99.35 
ตัวชี้วัดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   98.96 
ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 98.47 
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ    98.43 
ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้อำนาจ     98.35 
ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการดำเนินงาน    93.64 
ตัวชี้วัดที่ 9 การปรับปรุงการทำงาน    91.24 
ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    91.15 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบระหว่าง ปี ๒๕๖3 และ ๒๕๖4 โดยพิจารณาคะแนน
รายตัวช้ีวัด ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด สำนักงาน คปภ. มีคะแนน ดังนี ้

 

ลำดับที่ ตัวชี้วัด ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 วิธีการสำรวจ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.29  99.35  

พนักงาน คปภ. 
ปี ๒๕๖3 =  81.61 
ปี ๒๕๖4 =  98.71  

2 การใช้งบประมาณ 79.14  98.43  
3 การใช้อำนาจ 81.56  98.35  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 76.00  98.47  
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.05  98.96  
6 คุณภาพการดำเนินงาน 83.59  93.64  บุคคลภายนอก 

ปี ๒๕๖๓ =  78.35 
ปี ๒๕๖4 =  92.01  

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.62  91.15  
8 การปรับปรุงการทำงาน 71.82  91.24  
9 การเปิดเผยข้อมูล 74.83  100    ข้อมูลลงเว็บไซต์ 

ปี ๒๕๖3 =  56.17 
ปี ๒๕๖4 =  100    

10 การป้องกันการทุจริต 37.50  100    

 
เนือ่งจากคะแนน ITA น้ันประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญได้แก่ 1) ความเข้าใจในแนวทางการประเมิน 

ITA และการตอบคำถามที่ชัดเจนของพนักงาน 2) บุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน คปภ.ที่ต้องเข้าใจ
ระบบการทำงานของสำนักงานและตอบคำถามของ ป.ป.ช. ให้ได้อย่างชัดเจน 3) เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ที่ผู้
ประเมินจะต้องเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งในปี 256๔ สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญในการปลูกฝังด้านค่านิยมใน
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การดำเนินงานบนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
และ การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลกำรประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 (IIT) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด 
 

 • เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 99.13 
 • เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 99.13 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อย เพียงใด 

98.26 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นต่อไปนี้
อย่างไร 

 

 • มุ่งผลสำเร็จของงาน 98.70 
 • ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 99.13 
 • พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 98026 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่ 

 

 • เงิน 100.00 
 • ทรัพย์สิน 100.00 
 • ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ

บันเทิง เป็นต้น 
100.00 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการรับสิ่งของดังต่อไปนี้นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
หรือไม ่

 

 • เงิน 100.00 
 • ทรัพย์สิน 100.00 
 • ประโยชน์อื ่นๆ ที ่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ        

ความบันเทิง เป็นต้น 
100.00 

I6 ภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคตหรือไม ่

 

 • เงิน 100.00 
 • ทรัพย์สิน 100.00 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
 • ประโยชน์อื ่นๆ ที ่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ          

ความบันเทิง เป็นต้น 
100.00 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 96.05 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 • คุ้มค่า 99.57 
 • ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว ้ 99.57 

I9 หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 100.00 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของทานมีการเบิกจายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า

วัสดุอุปกรณ ์หรือคา่เดินทาง ฯลฯ มากนอ้ยเพียงใด 
98.25 

I11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับ พัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

 

 • โปร่งใส ตรวจสอบได้ 99.57 
 • เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 97.37 

I12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

 

 • สอบถาม 98.26 
 • ทักท้วง 98.26 
 • ร้องเรียน 98.26 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 97.82 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 98.70 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดู งาน หรือการให้

ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
97.38 

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด 

99.57 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก น้อยเพียงใด  
 • ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 96.07 
 • มีการซื้อขายตำแหน่ง 97.82 
 • เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง 96.07 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น ของส่วนตัว หรือ
นาไปให้กลุ่มพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

99.57 
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ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของท่านมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
95.18 

I21 กรณีที ่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

98.70 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

98.26 

I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

99.13 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

99.57 

I26 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่  
 • ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
98.68 

 • จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 98.68 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย เพียงใด 99.13 
I28 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด  

 • เฝ้าระวัง 98.25 
 • ตรวจสอบ 98.70 
 • ลงโทษทางวินัย 98.70 

I29 หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

98.68 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร 

 

 • สามารถร้องเรียนและส่งเอกสารได้อย่างสะดวก 99.13 
 • สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 99.13 
 • มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 99.13 
 • มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 99.13 

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 98.71 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 



๖ 

 

 
 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 (EIT) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
E1 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น

ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  
 

 • เป็นไปตามขั้นตอน 89.24 
 • เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 88.17 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคน
อื่นๆอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด  

93.22 

E3 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมาก น้อยเพียงใด  

93.40 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริกา ร
หรือไม่  

 

 • ทรัพย์สิน 98.40 
 • ประโยชน์อื ่นๆ ที ่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ         

ความบันเทิง เป็นต้น 
98.75 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด 

98.57 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด  
 • เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 88.12 
 • มีช่องทางหลากหลาย 87.59 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน ควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด  

89.36 

E8 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็น เกี ่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  

95.19 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด  

92.10 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่  

91.27 

E11 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ ปฏิบัติงาน/                
การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด  

90.80 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนิน งาน/การให้บริหาร
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

90.62 



๗ 

 

 
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ ให้บริการให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่  
96.97 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด  

85.99 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด  

91.81 

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 92.01 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ปี 2563 (OIT) 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
O1 โครงสร้าง  100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 
O3 อำนาจหน้าที่ 100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network 100.00 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 100.00 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 100.00 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100.00 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร 100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 
O17 E-Service  100.00 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 100.00 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด ุ 100.00 



๘ 

 

 
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน คะแนน 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100.00 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 100.00 
O28 รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจำปี 100.00 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  100.00 
O32 ช่องทางการรับฟังความเห็น  100.00 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00 
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 100.00 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  100.00 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 100.00 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 100.00 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมสี่วนร่วม 100.00 

ผลการประเมนิ OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 100 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  
 
4. ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมนิ  

สำนักงาน คปภ. ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 97.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ AA หมายถึง สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุ
ความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ อาจมี
รายละเอียดบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนี ้



๙ 

 

 
 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

- กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้

ชัดเจนมากขึ้น 
- เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ปฏิบัต ิ
- เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 

5. บทวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2564 และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงาน คปภ. 

จากผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 256๔ พบว่า คำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 
95 คะแนน มี 14 คำถาม จากแบบประเมิน IIT และ EIT สำนักงาน คปภ. ได้นำผลคะแนนที่ได้ต่ำกว่า 95 
คะแนน มาวิเคราะห์เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นมาตรการส่งเสร ิมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน                
สำนักงาน คปภ. ดังนี ้

แบบ
ประเมิน 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนด 
แล้วเสร็จ 

การกำกับติดตาม
และรายงานผล 

IIT ตัวชี้วัดที่่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 
ตัวชี ้ว ัดที่่่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
ตัวชี้วัดที่่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 

98.71 ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
• กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน

ในหัวข้อ เกี่ยวกับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 

• กำหนดนโยบายมาตรการงดการรับ 
การเรียกร้อง หรือการให้ ของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 
 
 
 
 

 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

 

ผช.สายกลยุทธ์
องค์กร กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการ โดย
ให้ฝ่ายกลยุทธ์
รายงานผลการ
ดำเนินการเป็น
รายไตรมาส 



๑๐ 

 

 
 

แบบ
ประเมิน 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนด 
แล้วเสร็จ 

การกำกับติดตาม
และรายงานผล 

ไม่มีคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า 
95 คะแนน จึงมีแต่ประเด็นที่
ต้องพัฒนาเพื่อยกระดับ 

บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น No 
Gift Policy  

 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 
สายบริหาร 

 

 

 
ธ.ค. ๖๕ 

 
 
 
 
ผช.สายบริหาร 
กำกับติดตามการ
ดำเนินการ โดย
ให้ฝ่าย
งบประมาณ
การเงินและบัญชี
รายงานผลการ
ดำเนินการเป็น
รายไตรมาส 

EIT 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพในการ
ดำเนินการ 
E1 บุคลากรในหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับภาคธุรกิจ ในขั้นตอนการ
พัฒนากฎระเบียบ เช่น การจัดการ
อบรม/สัมมนาต่างๆ โดยมีผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกเข้าร่วม เช่น การประชุม
ชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนการออก
กฎหมาย, การจัดหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (วปส.) โดยมีผู้เข้า
รับการอบรมเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้บริหารของบริษัทเอกชน
ต่างๆ รวมถึงธุรกิจประกันภัยด้วย 

ทุกสายงาน 
 

ธ.ค. ๖๕ ผช.สายกลยุทธ์
องค์กร กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการโดยให้
กลุ่มงานสื่อสาร
องค์กรรายงาน
ผลการ
ดำเนินการเป็น
ทุกเดือน 

 • เป็นไปตามขั ้นตอนที่
กำหนด 

89.24    

 • เป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

88.17 

 E2 บุคลากรในหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อที่
ร ู ้จ ักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกันมากน้อย เพียงใด 

93.22 

 E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
ท่ านติดต่อ  มีการ ปิดบังห รือ
บิด เ บือนข้อ มูล เ ก่ี ยวกับการ
ด าเนินการ/ ให้บริการแก่ท่าน 
มากนอ้ยเพียงใด 

93.40 



๑๑ 

 

 
 

แบบ
ประเมิน 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนด 
แล้วเสร็จ 

การกำกับติดตาม
และรายงานผล 

 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 

94.25    

 ตัวชี ้ว ัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
E6 ก า ร เ ผ ยแพร ่ ข ้ อ ม ู ล ขอ ง
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
 

 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใน
ช่องทางต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ 
สื่อโซเชียล เพื่อสื่อสารกับประชาชน
ในทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 
 

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

ธ.ค. ๖๕ ผช.สายกลยุทธ์
องค์กร กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินการโดยให้
กลุ่มงานสื่อสาร
องค์กรรายงาน
ผลการ
ดำเนินการเป็น
ทุกเดือน 

• เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 88.12 

• มีช่องทางหลากหลาย 27.59 

 • E7 หน ่วยงานท ี ่ท ่าน
ต ิดต ่อม ีการเผยแพร่
ผลงานหร ือข ้อม ูลที่
ส า ธ า ร ณ ช น ค ว ร
รับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

89.36 • ปรับปรุงระบบสายด่วน 1186 โดย
นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถ
ตอบข้อ  
ซักถามของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ 

สายคุ้มครอง
สิทธิ์ฯ 

มี.ค. ๖๕ ผช.สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 
กำกับติดตามการ
ดำเนินการโดยให้
กลุ่มบริการและ
สื่อสารข้อมูล
ประกันภัย
รายงานผลการ
ดำเนินการเป็น
รายไตรมาส 

   
   

 E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ชี ้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อ
ก ั ง ว ล ส ง ส ั ย เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

92.10    

 E10 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู ้มาติดต่อร้องเรียน

91.27    



๑๒ 

 

 
 

 

จากผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2564 ในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งครอบคลุมอยู่ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
พบว่า ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 100 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยข้อมูล OIT ที่
เปิดเผย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

แบบ
ประเมิน 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนด 
แล้วเสร็จ 

การกำกับติดตาม
และรายงานผล 

การท ุจร ิตของเจ ้ าหน ้ าท ี ่ ใน
หน่วยงานหรือไม ่

 ตัวชี ้ว ัดที ่  8 การปรับปรุงการ
ทำงาน 
E11 บุคลากรในหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

90.80 • การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียของสำนักงาน คปภ. ปี ๒๕๖๕ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
สำนักงาน คปภ. 

 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 

ธ.ค. ๖๕ ผช.สายกลยุทธ์ 
กำกับติดตามการ
ดำเนินการโดยให้
กลุ่มบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการทุก 6 
เดือน 
 
 
 
 

 E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

90.62    

 E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
พ ัฒนาการดำ เน ิ น งาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

85.99    

   

 E15 หน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มี
การปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

91.81    



๑๓ 

 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2564 แล้ว ต้องมีการสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์  
เพื่อรักษาระดับและพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่  

ข้อ ประเด็นในการพัฒนาเพื่อรักษา
ระดับและพัฒนาให้ดีขึ้น 

คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนด
แล้วเสร็จ 

การกำกับติดตาม
และรายงานผล 

O1 โครงสร้าง 100 สอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์
ตามองค์ประกอบของข้อมูล

ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด 

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 
 
 
 

 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตามการ
ดำเนินการโดยให้
กลุ่มบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการรายไตร
มาส 
 
 
 
 
 
 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 
O3 อำนาจหน้าที่ 100 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
100 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 
O8 Q&A 100 
O9 Social Network 100 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 100 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100 

   
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึง

พอใจการให้บริการ 
100 

O17 E-Service 100 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 
100 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

100 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

100 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ 

100 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

100 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

100 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

100 

O32 ช่องทางการรับฟังความเห็น 100 



๑๔ 

 

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เป็นการเปิดเผยรายปี รายครึ่งปี หรือรายไตรมาส ซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้
เป็นปัจจุบัน 

ข้อ ประเด็นในการพัฒนาเพื่อ
รักษาระดับและพัฒนาให้

ดีขึ้น 

คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

การกำกับ
ติดตามและ
รายงานผล 

O11 รายงานการกำกบัติดตาม
การดำเนินงาน ประจำปี
รอบ 6 เดือน 

100 เพิ ่มเติมข้อมูล รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 
2565  

สายกลยุทธ์
องค์กร 
 
 
 
 
 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

100 • ปรับปรุงข้อมูลไตรมาส ๑ ของปี 
๒๕๖5 ดังนี ้
- งานคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ 
- งานการจ่ายค่าเสียหาย

เบื้องต้น 
- งานคนกลางประกันภัย 

• ปรับปรุงข้อมูลไตรมาส 3-4 
ของปี ๒๕๖4 ดังนี้ 
- งานคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ 

-สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 
-สายตรวจสอบ
คนกลาง
ประกันภัย 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

O19 รายงานการกำกบัติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

100 • ปรับปรุงข้อมูลรายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบไตรมาส 1 ปี 
2565  
 

สายบริหาร เม.ย. 65 
 

ผช.สายบริหาร
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้ฝ่าย
งบประมาณ
การเงินและ
บัญชี รายงาน
ผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

100 • ทบทวนนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปี 2565  

 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

เม.ย. 65 ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล



๑๕ 

 

 
 

ข้อ ประเด็นในการพัฒนาเพื่อ
รักษาระดับและพัฒนาให้

ดีขึ้น 

คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

การกำกับ
ติดตามและ
รายงานผล 

รายงานผลการ
ดำเนินการรายปี 

O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

100 • จัดทำข้อมูลรายงานผลการ
ดำเนินการตามมนโยบายด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
เป็นกิจกรรมในปี ๒๕๖5 

 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

เม.ย. 65 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

100 • ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 
2565  

 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

เม.ย. 65 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการ
ดำเนินการรายปี 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

100 • ปรับปรุงข้อมูลประจำปี 2564  
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

เม.ย. 65 
 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

100 • ปรับปรุงข้อมูลสถิติเรื่อง
ร้องเรียนรอบไตรมาส 1 ปี 
2565 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 
 
 
 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

100 • ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ในหน้า
ประชาพิจารณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
และเพิ่มเติมข่าวประชาสัมพันธ์ที่
เกี ่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือ
การรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในปี 
2565 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 

O34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

100 • ในปี 2565 ข้อ O34 ได้
เปลี่ยนหัวข้อเป็นเรื่อง นโยบาย
ไม่รับของขวัญ (No Gift 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 



๑๖ 

 

 
 

ข้อ ประเด็นในการพัฒนาเพื่อ
รักษาระดับและพัฒนาให้

ดีขึ้น 

คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

การกำกับ
ติดตามและ
รายงานผล 

(นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy)) 

Policy) ซึ่งต้องดำเนินการ
เพิ่มเติม ดังนี้  
- การส่งหนังสือเวียนการจัดทำ 
infographic จัดทำโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ และต้องมีการ
เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
- จัดกิจกรรมในลักษณะต่างๆ
เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift 
Policy) และต้องมีการเผยแพร่
ประกาศฯ ในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 • ดำเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

• ประชุมคณะกรรมการกำกับ
ดูแล ITA (ภายในเดือน มี.ค. 
65) 

• การอบรม ITA (30 มี.ค. 65) 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 

O36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจำป ี

100 • ทำการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี ๒๕๖5 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการรายปี 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100 • ปรับปรุงข้อมูลรอบไตรมาส 3-
4 ปี 2564  

• ปรับปรุงข้อมูลรอบไตรมาส 1 ปี 
2565 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม



๑๗ 

 

 
 

ข้อ ประเด็นในการพัฒนาเพื่อ
รักษาระดับและพัฒนาให้

ดีขึ้น 

คะแนน มาตรการ/วิธีปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

กำหนดแล้ว
เสร็จ 

การกำกับ
ติดตามและ
รายงานผล 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

100 • เพิ่มข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 
 

บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

100 • ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
ทุจริต ปี 2565  

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 

O40 รายงานการกำกบัติดตาม
การดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 
เดือน 

100 • ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
ข้อ O39 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการทุก 6 
เดือน 
 

O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

100 • ปรับปรุงข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ปี 2564 
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100 • จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินปี 2564  
 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการรายปี 

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100 • แสดงข้อมูลการดำเนินงาน ตาม
ข้อ O42 ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ในปี ๒๕๖5 

สายกลยุทธ์
องค์กร 

เม.ย. 65 
 

ผช.สายกลยุทธ์
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
โดยให้กลุ่ม
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รายงานผลการ
ดำเนินการราย
ไตรมาส 

 


